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Abstract 
The aim of this thesis is to develop and explore how already well established nations motivate their 

decisions whether to, or not, recognize sovereignty claims from actors that are unestablished and 

internationally un-recognized states.  The thesis focuses on the independence processes of the two 

units, Kosovo and Palestine. The  recognition of new states by the international community, has 

traditionally been based on the legal criteria of statehood; a permanent population, a defined 

territory and a government with the capacity to enter into relations with other states 

The United States and the Russian Federation will be the two well established states who will be 

analyzed, in the terms of their decision methodology for dealing with sovereignty claims from 

external units. These two nations will be used to highlight inconsistencies in their use of the 

established criteria for statehood and the use of new criterias in the cases of Kosovo and Palestine 

statehood claims. The methodology used in this thesis is an ‘analysis of the argumentation’ from 

speeches and statements from the recognition of the two units. 

The conclusion of the thesis  is that there are major differences in the arguments used by the United 

States and the Russian Federation on the cases of Palestine and Kosovo. The United States has a 

more context-based argumentation and the assessment varies on a case by case basis while the 

Russian Federation takes the opposite position and focus more established criterias. A noticeable 

aspect of Russian argumentations is the lack of references to human rights or other  normative 

factors.  
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Abstract 
Syftet med denna uppsats är att utveckla och utforska teorin om hur etablerade stater motiverar sitt 

beslut att erkänna eller inte erkänna nya stater. Uppsatsen fokuserar på självständighetsprocesserna i 

enheterna Kosovo och Palestina. Traditionellt är erkännandet av nya stater baserat på de etablerade 

kriterierna för statsbildande: en permanent befolkning, ett definierat territorium och en regering 

med förmåga att ingå avtal med andra stater. 

Det är USA:s och Rysslands argumentation som analyseras i denna uppsats, deras uttalanden 

kommer att användas för att påvisa hur argumentationen förs kring vad som är en stat och vilka 

kriterier som ligger till grund för ett erkännande eller ett icke-erkännande. Metoden som används i 

denna uppsats är en argumentationsanalys. Metoden används för att analysera tal och uttalanden 

som gjorts av USA och Ryssland gällande i fallen Kosovo och Palestina. 

Slutsatsen efter argumentationsanalysen är att det finns betydande skillnader mellan de båda och det 

finns en inkonsekvens i argumentation av USA och Ryssland. USA har en mer kontextbaserad 

argumentation och USA:s bedömning varierar från fall till fall. Ryssland fokuserar mer på de 

etablerade kriterierna. I den ryska argumentationen finns inga hänvisningar till mänskliga rättigheter 

eller andra mer normativa faktorer.  

Nyckelord: Kosovo, Palestina, USA, Ryssland, självständighet, argumentationsanalys, statskriterier  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1. Inledning 
Frågan om vad som är en stat och hur en stat skapas i modern tid är ett relevant och samhällsaktuellt 

problem i en tid då en rad folkgrupper hyser en önskan om självständighet. Under de senaste åren 

har frågan om självständighet lyfts i bland annat Katalonien, Skottland, Norditalien och på 

Krimhalvön, bara för att nämna några exempel från Europa. En folkgrupps rätt till en egen stat kan 

motiveras på en rad olika sätt, men mitt intresse i den här uppsatsen gäller etablerade staters 

förhållningssätt till enheter som vill bemötas som stater.  

Jugoslaviens sammanbrott på 90-talet ses som en brytpunkt i internationell rätt gällande 

erkännandet av stater, där konsekvenserna fortfarande inte är helt klargjorda.  Det som skiljer det 1

fallet från tidigare fall är att det europeiska samfundet lyfte rätten till självbestämmande för de fd 

jugoslaviska enheterna, ett argument som tidigare enbart varit aktuell att lyfta i en kolonial kontext.  2

Under kalla kriget fanns det tydliga kriterier som skulle uppfyllas för att nya stater skulle skapas 

och synen på vad som var en stat var relativt konsekvent.  Efter Jugoslaviens sammanbrott ändrades 3

dock synen på enheters rätt till självstyre och processen för erkännande av nya stater blev en mer 

politiserad process.   4

Två enheter med en lång historisk och politisk kamp med ambitionen att ses och erkännas som 

stater är Kosovo och Palestina. Deras självutnämnda status som stat är inte uppenbar för omvärlden. 

Det centrala i denna uppsats är mottagandet av deras självständighetsförklaringar. Frågorna kommer 

röra hur etablerade stater mottagit deras respektive önskan om självständighet. De båda enheterna 

skall användas för att belysa likheter och skillnader i omvärldens mottagande, i en tid då det inte är 

självklart hur man uppnår statusen som stat. Förenta Nationerna nämner ordet ”stat” i sin stadga 

hela 34 gånger, utan att närmare definiera begreppet. Det som dock framgår tydligt är att en enhet 

måste vara en stat för att bli en fullständig medlem i organisationen och en inröstning i FN ses ofta 

 Cedric Ryngaert och Sven Sobrie, ”Recognition of States: International Law or Realpolitik? The Practice of 1

Recognition in the Wake of Kosovo, South Ossetia, and Abkhazia”, Leiden Journal of International Law, 2011:24, s. 
474.

 Ibid s. 475.2

 Nina Caspersen, ”The Pursuit of International Recognition After Kosovo”, Global Governance 2015:21 s. 393.3

 Ibid. 4
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som ett ”födelsebevis” för en nybildad stat.  Hur motiveras då ett erkännande av en ny stat i en 5

modern tid? Detta är något som följande uppsats har ambitionen att svara på. 

1.1 Uppsatsens relevans för mänskliga rättigheter 
Följande uppsats skall diskutera vad som är en stat utifrån andra staters val att erkänna eller inte 

erkänna den berörda enheten. Stater har både rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och 

gentemot sina medborgare. För de bosatta i området kan det göra en stor skillnad om deras enhet ses 

som stat eller inte.  Detta då det är staten som garanterar att alla som befinner sig i landet får sina 6

mänskliga rättigheter tillgodosedda och det är staten som skall skydda medborgare och andra som 

befinner sig i landet.  7

Staters uppkomst med både deras rättigheter och skyldigheter regleras i folkrätten, som de 

mänskliga rättigheterna är en del av.  Det finns tecken på att respekt av de mänskliga rättigheterna 8

tar större plats i legitimerande av nya stater än vad de har gjort historiskt. Detta sedan EU har börjat 

inkludera denna aspekt i motiverandet av ett erkännande eller inte, där enheter som visar respekt för 

de mänskliga rättigheterna har större chans att erkännas av EU än de som inte uppvisar denna 

hänsyn.    9

 Deon Geldenhuys, Contested states in world politics, Basingstoke: Palgrave Macmillian 2009, s. 22.5

 Ove Bring et al. Sverige och folkrätten Stockholm: Nordstedts juridik 5:e upplagan 2014, s. 67.6

 Röda korset ”De mänskliga rättigheterna”, https://www.redcross.se/vart-arbete/k2/krigets-lagar/de-manskliga-7

rattigheterna/ (hämtad:2018-04-09).

 Bring 2014, s. 67.8

 Bring 2014, s. 79. 9
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1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att utveckla och undersöka hur etablerade stater motiverar sitt beslut att 

erkänna eller inte erkänna nya stater, samt påvisa hur de gamla kriterierna appliceras och vilka nya 

kriterier som används. Detta genom att fokusera på de två enheterna Kosovos och Palestinas 

självständighetsprocesser. Enheterna analyseras utifrån två relevanta aktörers argument för eller mot 

deras självständighet. Dessa aktörer är i denna uppsats USA och Ryssland och tidsperioden som 

analyseras sträcker över 2000-2010-talet.  

Uppsatsens frågeställningar är:  

- Hur förhåller sig USA:s och Rysslands argumentation till de etablerade kriterierna om vad som 

utgör en stat i fallen Kosovo och Palestina? Vilka andra kriterier kan identifieras och var ligger 

tyngdpunkten för ett erkännande kontra ett icke-erkännande? 

- Vilka likheter eller skillnader finns i argumentationen gällande enheternas rätt eller icke-rätt till 

självständighet?  

1.3 Avgränsningar  
De två aktörerna vars argumentation analyseras i denna uppsats är de båda stormakterna USA och 

Ryssland. Dessa stater skall användas för att belysa eventuell inkonsekvens i användandet av 

statskriterierna i fallen Kosovo och Palestina. Fokus ligger på att utforska den respons som 

enheterna har fått, där USA:s och Rysslands argumentation används för att lyfta fram responsen. Att 

det är USA och Ryssland som används motiveras utifrån att de är de två största aktörerna som har 

engagerats i fallen Kosovo och Palestina. De har motsatt ståndpunkt i frågan om vilken av 

enheterna som skall ses som en stat. Ryssland har erkänt Palestina (1988, dåvarande Sovjetunionen) 

men motsätter sig ett erkännande av Kosovo.  USA har däremot inte erkänt Palestina, men erkände 10

Kosovo när de utropade sig självständigt år 2008.  Självfallet har andra aktörer varit delaktiga i de 11

båda enheternas självständighet, som EU, länderna i respektive region och andra stormakter som 

exempelvis Kina. Dessa aktörer används inte i denna uppsats . Denna avgränsning motiveras utifrån 

att det finns en bristande konsensus hos både länder i regionen och EU. Av utrymmesskäl skulle det 

bli för omfattande att hinna redogöra för dessa aktörers olika ståndpunkter. Denna uppsats avser att 

 Utrikespolitiska institutet, ”Kosovo; utrikespolitik och försvar”, https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/10

europa/kosovo/utrikespolitik-och-forsvar/ (Hämtad: 2018-05-04).

 Utrikespolitiska institutet, ”Aktuell politik” https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/palestina/aktuell-11

politik2/ (Hämtad: 2018-05-04).
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bidra till forskning om hur argumentationen kring erkännanden har förts och även utforska hur 

statskriterierna används. För att kunna göra detta är det lämpligast att avgränsa till de två största 

aktörerna som innehar motsatt ståndpunkt men som rimligtvis borde förhålla sig till samma 

internationella regler och normer. Med denna utgångspunkt ryms inte diskussionen om en framtida 

lösning på konflikten mellan Israel-Palestina eller Serbien-Kosovo. 

1.4 Val av fall  
Jag vill i denna uppsats analysera fall där det inte är uppenbart att enheten skall ses som en stat, men 

det är inte heller uppenbart att den inte är det. Jag valde Kosovo och Palestina eftersom de två 

enheterna har kämpat för sin självständighet under en lång tidsperiod. De har tydliga brytpunkter i 

modern tid där deras självständighetskamp har återaktualiserats, för Kosovo inträffade detta 2008 

och för Palestina är det kandidaturen till FN 2011. Enheterna är erkända av ungefär hälften av FN:s 

medlemsstater men ingen av dem är själva fullständiga medlemmar. De kan ses som kontroversiella 

enheter där det finns starka åsikter både för och emot deras självständighet och båda fallen har i 

olika grad påverkats av utomstående aktörer. 

Det är skillnaden i omvärldens reaktioner som gör enheterna lämpliga att analysera tillsammans i 

denna uppsats. Om enheterna tydligt hade erkänts av en majoritet eller om de hade erkänts eller inte 

erkänts av samma länder, då hade man kunnat se att de internationella kriterierna för vad som är en 

stat hade varit konsekvent och det hade funnits en konsensus.  Det är i och med den stora 12

skillnaden i bemötande som gör det intressant att diskutera erkännandet som begrepp i den här 

kontexten. Om det hade varit uppenbart när en enhet var en stat eller ej, hade inte uppsatsen varit 

relevant.  

1.5 Tidigare forskning 
Det finns ett enormt urval av tidigare forskning om enheterna Palestina och Kosovo. Denna översikt 

fokuserar på forskning som jämför och drar paralleller mellan dem. Den forskning som presenteras 

är den som har relevans eller används i denna uppsats. Det finns få studier som drar paralleller 

mellan de båda enheterna. Jag har valt att lyfta fram två artiklar som trots att de är tydligt 

tendentiösa lyfter intressanta perspektiv. John V. Whitbeck som var juridisk rådgivare till det 

palestinska förhandlingsteamet i förhandlingarna med Israel har skrivit artikeln ”If Kosovo, Why 

 Se bilaga 1 för illustration. 12
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Not Palestine?”.  Den andra artikeln som drar paralleller mellan enheterna är ”A Unilateral 13

Declaration of Independence” av Ahmad Majdalani som är medlem i PLO och är ett tidigare 

statsråd i Palestina.  Båda dessa artiklar använder fallet Kosovo för att rättfärdiga Palestina som 14

stat och möjligheten för ett ensidigt utropande av självständighet.  

Tidigare forskning på hur Kosovo som fall har ändrat synen på erkännande av stater eller hur 

Kosovo kan vara exempel för andra enheter, är exemplevis Nina Caspersens artikel ”The Pursuit of 

International Recognition – After Kosovo” i Global Governance 2015.  Artikeln jämför Kosovo 15

med enheter som Somaliland och Nagorno Karabakh m.fl. Hon är även författare till boken 

Unrecognized states - the struggle for sovereignty in the modern international system (2012).  16

Boken behandlar enheter som inte är erkända av andra stater och som befinner sig i ett form av 

vakuum. Professorn Deon Geldenhuy analyserar tio enheter vars rätt till att vara en stat är ifrågasatt, 

i Contested States in World Politics (2009) där både Kosovo och Palestina diskuteras.   17

John Quigley The statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict (2010), är 

en historisk översikt över Palestina från 1948 fram till 2010.  En liknande historisk översikt om 18

Kosovo är Aidan Hehirs Kosovo, intervention and statebuilding - the international Community and 

the transition to Independence (2010). Boken berör tre teman i Kosovos framväxt: interventionen, 

statsbyggande och självständigheten.  19

Mitt arbete tar en annan ingång i denna fråga. Istället för att direkt jämföra enheterna eller ge en 

historisk översikt, analyserar denna uppsats argumentationen kring erkännanden. Fokus för denna 

uppsats är USA:s och Rysslands kommunikation angående enheterna för att undersöka hur en stat 

blir till. Så vitt mina efterforskningar visat har det inte tidigare gjorts en uppsats med denna ingång, 

 John V.  Whitbeck”If Kosovo, Why Not Palestine?”, Washington Report on Middle East Affairs, 2008:3.13

 Ahmad Majdalani, ”A Unilateral Declaration of Independence” Palestine - Israel Journal of Politics, Economics, and 14

Culture ; East Jerusalem,15, 2008:1 s. 166-169.

 Caspersen 2015, s. 393–412.15

 Nina Caspersen, Unrecognized states - the struggle for sovereignty in the modern international system, Cambridge: 16

Polity Press, 2012.

 Geldenhuys 2009.17

 John Quigley, The Statehood of Palestine - International Law in the Middle East Conflict, Cambridge: Cambridge 18

University Press 2010. 

 Aidan Hehir, Kosovo, intervention and state building – the International Community and the transition to 19

Independence, Oxon: Routledge 2010. 
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där tal och uttalanden analyseras för att belysa vad som ses som relevant i en kontext av 

erkännande. Denna uppsats fyller därmed en liten lucka i forskningen och är relevant för att påvisa 

skillnader i argumentation om hur statskriterierna (och andra kriterier) används för att legitimera ett 

erkännande eller ett icke-erkännande.  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2. Teori  
Teorin som presenteras nedan används för att belysa hur definitionen av vad som är en stat kan se ut 

och klargöra vilken definition jag använder mig av. Teorin används för att skapa en utgångspunkt 

för vad som är en stat och därmed vilka argument som borde lyftas fram i ett erkännande eller ett 

val att inte erkänna. Detta för att ha ett ramverk att testa argumentationen inom, för att påvisa 

eventuella avvikelser, inkonsekvens och alternativa skäl för erkännanden. Teorin kommer även att 

belysa den klyfta som finns i synen på erkännandets roll i processen för att ses som en stat. 

2.1 Staten och folkrätten – Montevideokonventionen  
Staters relationer till varandra regleras huvudsakligen genom folkrätten, det är den rätt som reglerar 

vilka rättigheter respektive skyldigheter stater har gentemot varandra. Det är ett rättsystem som 

skapas och upprätthålls av och med stater.  Det är även inom folkrätten grunderna för vad som 20

räknas som en stat finns. Montevideokonventionen stiftades 1933 och är ett dokument som skulle 

upprätta grundläggande kriterier för när en stat kan ses som en stat. Konventionen var ett intiativ 

från de latinamerikanska länderna i ett försök att få USA att respektera deras suveränitet och inte 

blanda sig i deras interna angelägenheter. Betydelsen av konventionen har sedan breddats till att 

definiera vad som anses vara en stat eller inte.  Artikel ett reglerar de kriterier som en enhet måste 21

uppfylla för att kunna ses som en stat: 

Article 1: The state as a person of international law should possess the following qualifications: 
(a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter 

into relations with the other states.  22

De fyra kriterierna saknar tydliga avgränsningar om vad som exempelvis är ett definierat territorium 

eller någon minimum- eller maxigräns för befolkningsstorleken. Artikel ett rör inte heller vad som 

anses vara ett folk eller hur man skall se på kapaciteten att inleda relationer med andra stater, 

framförallt i situationer där andra stater medvetet motarbetar enheten. För att kunna använda 

artikeln måste kriterierna förklaras ytterligare, där folkrättsexperten Ove Brings definition kommer 

användas. De variabler han använder är: en permanent befolkning, ett territorium och en regering 

 Bring 2014,  s. 67.20

 Quigley 2010, s. 206.21

 International Law Students Association, ”Montevideo convention on the rights and duties of states”, https://22

www.ilsa.org/jessup/jessup15/Montevideo%20Convention.pdf (Hämtad: 2018-02-20).
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(med maktmonopol).  Som framgår har kriterierna gått från att vara fyra stycken till att med Ove 23

Brings definition bli tre, där förmågan att ingå i avtal med andra stater ingår i det tredje kriteriet, att 

regeringen skall inneha maktmonopol att agera både internt och externt.   24

Befolkningen måste vara bofast, vilket innebär att staten inte enbart kan bestå av nomader som 

vandrar mellan olika områden eller länder. Det kan inte heller bestå av polar- eller ökenområden 

som saknar befolkning, dessa områden kan dock vara en del av en stat, de kan bara inte själva 

utgöra en.  25

Territoriet får vara hur litet eller hur stort som helst, från Vatikanstaten med ett territorium på 44 

hektar till Ryssland med ett territorium på 17 miljoner km².  Suveränitet är ett begrepp som är 26

kopplat till territoriet. Suveränitet är centralt för staten och dess bildande men det är ett begrepp 

som inte nämns i artikel ett i Montevideokonventionen.  När det uppstår en tvist mellan två stater 27

om vem som har rätt till ett visst område är det avgörande om staten kan påvisa ett fredlig kontroll 

över det omtvistade området. Landområden får idag inte tillskansas via militärt våld men detta 

gäller inte gamla anfallskrig.  Det finns fall där man har ignorerat det faktum att stater saknar 28

kontroll över delar av sitt territorium om avsaknaden av kontrollen har skett till följd av yttre 

påverkan. Om en annan stats aggressioner hindrar den nya staten att inneha kontroll över sitt 

territorium kan den nya staten erkännas ändå. Detta då aggressioner ifrån andra länder inte skall 

missgynna nya stater och hindra dem från att kunna erkännas.  29

Regeringen skall stå för både yttre och inre stabilitet och ha effektiv kontroll över landområdet. 

Regeringen skall verka självständigt och det får inte vara frågan om ett marionettstyre från en annan 

 Bring 2014, s. 67-68.23

 Ibid.24

 Ibid. s. 67. 25

 Bring 2014, s. 68 och Nationalencyklopedin, ”Ryska federationen”, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/26

uppslagsverk/encyklopedi/lång/ryska-federationen (hämtad: 2018-03-26).

 Bring 2014, s. 68.27

 Ibid. s. 71-72.28

 Ibid. s. 79. 29
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stat.  Det är brukligt för stater att erkänna andra stater och inte regeringar, vilket gör att 30

regimskiften inte påverkar enhetens ställning som stat.  31

Det kan finnas fler krav som länder eller regioner använder sig av för att motivera ett erkännande 

eller ett icke-erkännande. För EU finns kravet att den enhet som skall erkännas respekterar de 

mänskliga rättigheterna och EU tar i beaktande huruvida utbrytarstatens befolkning respekteras 

inuti moderstaten.   32

2.3 Teorin om konstituerande och deklatoriska erkännanden 
För att en enhet skall kunna ses som en stat behöver den deklarera att den de facto är en stat. Detta 

för att staten skall kunna göra anspråk på de rättigheter som en stat har och för att kunna göra sin 

röst hörd i internationella sammanhang. Ett erkännande från redan etablerade stater kan behövas för 

att de skall kunna etablera diplomatiska kontakter.  Frågan är då, vad är ett erkännande?   33

Montevideokonventionens definition av erkännande presenteras i artikel 6 och 7: 

 Article 6: the recognition of a state merely signifies that the state which recognizes it     

 accepts the personality of the other with all the rights and duties determined by      
 international law. Recognition is unconditional and irrevocable. 

 Article 7: the recognition of a state may be express or tacit. The latter results from any  
 act which implies the intention of recognizing the new state. 

Ett erkännande är vanligtvis ett offentligt uttalande där en stat erkänner enhetens anspråk på att vara 

en stat. Erkännandet kan även ske mer implicit genom inröstning till FN eller genom olika former 

av markeringar att man anser att enheten ses som en likvärdig motpart och stat.   34

Huruvida andra staters erkännanden skall ses som en bidragande faktor i bildandet av en ny stat 

eller inte, är inte helt självklart, erkännandet kan ses av stater som antingen konstituerande eller som 

deklatoriska. Den konstituerande teorin innebär att det är erkännandet i sig som legitimerar andra 

stater, medan den deklatoriska teorin innebär att erkännandet enbart är en notering av ett faktum. 

 Bring 2014, s. 67. 30

 Ibid. s. 79. 31

 Ibid.32

 Ibid. s. 76-77.33

 Ibid. s. 76-7734
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Bring anser att trots att det har funnits fall där erkännanden från andra stater var det avgörande för 

att staten skulle etableras (Bosnien 1992) kan man numera avvisa den konstituerande teorin, detta 

med motiveringen att en stat har rätt att bli behandlad som en stat oavsett om den är erkänd eller 

inte. Detta då det inte finns någon juridisk skyldighet att erkänna stater och att vägra erkänna en stat 

kan vara ett sätt att motarbeta den statens bildande. Bring menar dock på att avsaknaden av ett 

erkännande inte behöver innebära att enheten inte är en stat, utan att stater kan existera utan att vara 

erkända.  35

Cedric Ryngaert och Sven Sobrie är båda professorer i internationell rätt och har skrivit om 

erkännandets roll i nya staters bildande med brytpunkten i Jugoslaviens sammanbrott. De förklarar 

den konstituerande teorin där man ser att en enhet enbart kan ses som en stat om den erkänns som 

en stat. Där erkännandet är det kravet som måste uppfyllas för att en enhet skall ses som en stat, 

detta då man ser att stater blir till i överenskommelse med andra stater. Fördelen med denna teori är 

att den erbjuder en enkel lösning på svåra och komplexa situationer, det som krävs är andra staters 

erkännande eller icke-erkännande. Teorins svaghet är att den inte besvarar frågan om hur många 

stater som måste erkänt en enhet för att den skall ses som en stat, där det leder till problem för stater 

som enbart har mottagit ett erkännande från ett fåtal stater.   36

I den deklaratoriska teorin bedöms statsstatusen utifrån faktiska omständigheter och uppfyllande av 

de kriterier som satts upp i Montevideokonventionens första artikel. När en enhet uppfyller dessa 

krav skall den ses som en stat och erkännandet uppfyller ingen annan funktion än en officiell 

notering av detta faktum. Erkännandet kan underlätta för de praktiska detaljerna staterna emellan, 

men det är inte nödvändigt för bildandet av staten. Denna teorin är den dominerande, till följd av  

fördelarna med att använda uppsatta objektiva kriterier som skall uppfyllas, där den politiska 

godtyckligheten i erkännandet minskas. Nackdelen med teorin är att de enheter som uppfyller 

kriterierna men som inte erkänns av andra stater saknar de juridiska rättigheter som en stat innehar. 

Genom att inte erkännas blir enheten inte heller insläppt i internationella organisationer och kan inte 

göra anspråk gentemot andra stater. Teorin tar inte heller hänsyn till hur enheten har mött 

kriterierna, uppkomsten av en ny stat kan mycket väl ha skett i strid med internationell rätt.   37

 Bring 2014, s. 76-77.35

 Ryngaert och Sobrie, 2011 s. 469. 36

 Ryngaert och Sobrie 2011, s. 470. 37
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2.4 Förväntat utfall och tolkning av utfall 
Denna uppsats ämnar att utveckla och undersöka hur etablerade stater motiverar sitt beslut att 

erkänna eller inte erkänna nya stater. Jag utgår i detta arbete ifrån att det finns en inkonsekvens i hur 

USA och Ryssland motiverar sina beslut. Jag tror även att det kommer finnas skillnader i hur 

argumenten används. Detta baserar jag på att USA och Ryssland inte har erkänt samma enhet, vilket 

borde varit fallet om de tolkade de båda enheterna och statskriterierna på ett likartat sätt. Om de 

olika kriterierna tolkas annorlunda i de båda fallen, kommer jag tolka det som en inkonsekvens. 

Problemet med en inkonsekvens i användandet av statskriterierna, är den eventuella skillnaden i 

vilka krav en enhet skall uppfylla för att erkännas som en stat. Dessa krav bör vara likartade för alla 

enheter om det skall gå att förutse om en enhet är en stat eller inte. Det är främst gällande kriterierna 

två och tre som jag förväntar mig skillnader. 

2.5 Likheter och skillnader i fallen utifrån variablerna  
Första kriteriet för att en enhet skall kunna ses som en stat är att området skall ha en permanent 

bofast befolkning, vilket både Kosovo och Palestina har.  Det andra kriteriet gäller att enheten skall 38

ha ett tänkt territorium. Kosovo var eller sågs tidigare som en provins tillhörande Serbien och  

gränserna var därmed någorlunda tydliga dem emellan. Kosovo har dock en tvist med Montenegro 

om gränsen mellan de två enheterna, de har en preliminär lösning och frågan tros vara helt avklarad 

under 2018.  Palestina har ett tänkt territorium men har inte fastslagna gränser, de behöver 39

klargöras. Det palestinska området består idag av små öar inuti områden som kontrolleras av 

Israel.  En enhet måste dock inte ha bestämda och fastlagda gränser för att kunna ses som en stat, 40

det tydligaste exemplet på detta är Israel som valdes in i FN år 1949, trots omstridda gränser 

gentemot grannländer.  41

Det tredje kriteriet att enheten skall ha en regering med maktmonopol som kan interagera med 

andra stater, kräver att andra stater ser enheten som likvärdig och respekterar dess rätt till 

suveränitet över sitt territorium. Kosovo hade inte kunnat inneha kontroll över sitt territorium utan 

 ”Kosovo”, Nationalencyklopedin, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kosovo 38

(Hämtad: 2018-04-23) och ”Palestina”, Nationalencyklopedin, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/
encyklopedi/lång/palestina (Hämtad: 2018-04-23).

 Fatos Bytyci, ”Kosovo and Montenegro reach deal on 2015 border agreement” Reuters 16/2 2018 39

https://www.reuters.com/article/us-kosovo-montenegro-border/kosovo-and-montenegro-reach-deal-on-2015-border-
agreement-idUSKCN1G01HA, (2018-04-20).

 Quigley 2010, s. 209-210.40

 Bring 2014, s. 68.41
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stöd ifrån både FN och Nato, både UNMIK (United Nations Mission In Kosovo) och KFOR 

(Kosovo Force) är kvar i landet idag.  Det har för Kosovo varit centralt att stora relevanta aktörer 42

har ansett att deras anspråk på att bli en egen stat var legitim, annars hade de inte fått den militära 

stöttning som krävs för att behålla kontrollen över territoriet. Palestina har i sin tur inte haft samma 

internationella uppbackning som Kosovo, utan har till större del fått kontrollera sitt eget territorium 

efter egen förmåga. I samband med att FN övertog den administrativa kontrollen över Kosovo, 

lyftes åsikten från palestinska ledare att FN borde göra detsamma med Västbanken och hela eller 

delar av Jerusalem.  För Palestina har det funnits stora inhemska problem med en pågående 43

konflikt mellan organisationerna Hamas och Fatah där de olika grupperna har haft kontroll över 

olika landområden.  Denna interna maktstrid har således varit en belastning för Palestina där 44

Hamas har starkare stöd internt i Palestina än Fatah, men i omvärlden är förhållandet det motsatta.  45

Det blir ett legitimitetsproblem när den organisationen som har störst folkligt stöd anses vara en 

terror-organisation medan den som omvärlden anser vara den mer legitima inte har ett inhemskt 

stöd.  Andra stater erkänner dock inte regeringar utan stater, där legitima stater kan styras av 46

regeringar som är odemokratiska eller inte respekterar mänskliga rättigheter.  47

De kriterier som EU tar hänsyn till innan de erkänner en enhet som en stat är kriterier som 

demokrati och mänskliga rättigheter.  Palestina har ett proportionellt valsystem där hela Palestina 48

är en valkrets. De har sedan 2003 ett semipresidentiellt statsskick där makten delas mellan 

presidenten och premiärministern, men där presidenten är den som utser premiärministern. Senaste 

nationella valet i Palestina hölls 2006 men det har anordnats ett antal lokalval.   49

   

 Ibid s. 78.  42

Utrikespolitiska institutet, ”Kosovo - utrikespolitik och försvar”, https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/
europa/kosovo/utrikespolitik-och-forsvar/ (Hämtad: 2018-01-31).

Quigley 2010, s. 187.43

 Karin Aggestam, Mellan krig och fred i Israel/Palestina, Lund: Studentlitteratur 2014, s. 136.44

 Ibid.45

 Ibid.46

 Bring 2014, s.79-80.47

 Bring 2014, s. 79. 48

 ”Palestina”, Nationalencyklopedin, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/palestina 49

(Hämtad: 2018-04-23).
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Svenska utrikesdepartementets rapport ”Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i 

Palestina 2015–2016” behandlar hur de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs i 

Palestina, både av den palestinska myndigheten, myndigheten på Gaza och Israel som 

ockupationsmakt. Då EU har en icke-kontakt politik med Hamas så försvåras rapporteringen från 

Gaza-området där de de facto styr.  Det palestinska självstyret är begränsat av Israel som 50

inskränker säkerheten och rörelsefriheten för palestinier.  De israeliska bosättningarna har ökat i 51

antal och det är ett parallellt rättsystem på Västbanken som de israeliska myndigheterna 

administrerar.  År 2016 satt 700 palestinier (inklusive minderåriga) i ett administrativt förvar av 52

Israel, utan vare sig åtal eller presenterade anklagelser.  Den oberoende kommissionen för 53

mänskliga rättigheter (ICHR) fick år 2015 in 1200 anmälningar från palestinier om tortyr och annan 

grym, omänsklig eller förnedrande behandling.  54

De palestinska myndigheterna har sedan 2014 anslutit sig till ett 50-tal internationella konventioner, 

dessa är dock inte inkorporerade i den nationella lagstiftningen. Rättsväsendet i Palestina bedöms ha 

ett bristande oberoende och det civila samhället som anses vara starkt, utsätts för ett krympande 

handlingsutrymme (shrinking space). Aktörer i det civila samhället utsätts för godtyckliga 

gripanden både på Västbanken och i Gaza.  55

Kosovo är en parlamentarisk demokrati med en president som statschef. Presidenten har tidigare 

utsetts av parlamentet men efter 2016 skall hen tillsättas av direkta allmänna val. Enheten har en rad 

problem som utbredd korruption, omfattande brottslighet, låg utbildningsnivå på befolkningen och 

utbredd fattigdom.  Enligt svenska UD:s rapport om mänskliga rättigheter i Kosovo reglerar 56

konstitutionen respekt för mänskliga rättigheter, ett demokratiskt system, rättsväsendets 

 Regeringskansliet, UD rapport, ”Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Palestina 2015–2016” 50

http://www.regeringen.se/498cd8/contentassets/2fed7baafa0e49b485c5e6e260a5fa50/palestina---manskliga-rattigheter-
demokrati-och-rattsstatens-principer-2015-2016.pdf (Hämtad: 2018-04-35) s. 1.

 Ibid.51

 Ibid s. 2.52

 Ibid.53

 Ibid s. 3.54

 Regeringskansliet, UD rapport, ”Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Palestina 2015–2016” 55

http://www.regeringen.se/498cd8/contentassets/2fed7baafa0e49b485c5e6e260a5fa50/palestina---manskliga-rattigheter-
demokrati-och-rattsstatens-principer-2015-2016.pdf (Hämtad: 2018-04-35) s. 2.

 ”Kosovo”, Nationalencyklopedin, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kosovo 56

(Hämtad: 2018-04-23).
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självständighet, jämlikhet mellan kvinnor och män och yttrande och pressfrihet.  Det största 57

problemet för Kosovo är korruption där straffrihet är förekommande och där det förekommer fall 

där domare och åklagare är inblandade.  Det civila samhället är etablerat men saknar resurser för 58

att kunna fylla sin funktion. Liknande problem har landets tidningar där enbart ett fåtal är 

ekonomiskt starka nog att vara fristående från affärsmässiga eller politiska intressen som leder till 

självcensur.  59

 Regeringskansliet, UD rapport, ”Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kosovo 2015–2016”, 57

http://www.regeringen.se/498cdb/contentassets/691df04fcc3a4751b6215da7e7816343/kosovo---manskliga-rattigheter-
demokrati-och-rattsstatens-principer-201....pdf (Hämtad: 2018-04-23) s. 1.

 Ibid s. 2 och 7.58

 Regeringskansliet, UD rapport, ”Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kosovo 2015–2016”, 59

http://www.regeringen.se/498cdb/contentassets/691df04fcc3a4751b6215da7e7816343/kosovo---manskliga-rattigheter-
demokrati-och-rattsstatens-principer-201....pdf (Hämtad: 2018-04-23) s. 7.
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2.6 Översikt för likheter och skillnader mellan enheterna  
Här följer en sammanställning av materialet som presenteras ovan, i form av tabeller. 

Källhänvisningar till de första två tabellerna hittas i texten ovan. 

Tabellen för statskriterierna: 

Tabell över EUs kriterier:  

Tabell över erkännanden:  60

Som kan utläsas ur tabellerna ovan, är den största skillnaden mellan enheterna hur deras 

självständighetsförklaringar har mottagits av andra redan etablerade stater.  

Kosovo Palestina 

En bofastbefolkninig Ja Ja

Ett territorium Ja, men med tvister om 
landsgränser.

Nja, omstridda gränser med 
Israel.

En regering med maktmonopol Nja, har en regering men har 
fortfarande internationell personal 
på plats för att hålla territoriet. 

Nja, har en regering men anses 
inte ha kontroll över territoriet plus 
inhemska maktstrider mellan 
Hamas och Fatah.

Kosovo Palestina 

Demokrati Ja I perioder ja, men senaste 
nationella valet hölls 2006.

Respekt för MR Problem med korruption och viss 
påverkan på rättsväsendet.

Godtyckliga gripanden, begränsat 
levnads utrymme, parallella 
rättsystem och rapporter om 
tortyr.

Respekterade moderstaten de 
mänskliga rättigheterna

Under Milosevic styre i Serbien 
respekterades inte 
Kosovoalbanernas rättigheter.

Nej, Israel respekterar inte 
Palestiniernas rättigheter och 
deras levnadsutrymme krymper. 

Kosovo Palestina

EU Alla utom 5 EU länder har erkänt. Flera av de större EU länderna 
har inte erkänt, detsamma gäller 
majoritet av de nordiska länderna. 

USA Var tidiga med att erkänna och 
har aktivt stöttat processen.

Har inte officiellt erkänt.

Länderna i regionen Hälften har erkänt och hälften har 
inte erkänt.

Alla grannländer utom Israel har 
erkänt.

Ryssland Har inte erkänt och motsätter sig 
självständigheten 

Erkändes år 1988 av dåvarande 
Sovjetunionen 

 All fakta i denna ruta är hämtad från: Utrikespolitiska institutet, ”Kosovo; utrikespolitik och försvar” https://60

www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/kosovo/utrikespolitik-och-forsvar/. ”Palestina; Aktuell politik” 
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/palestina/aktuell-politik2/ (Hämtade: 2018-05-04)
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3. Metod och material  
Detta kapitel inleds med att presentera det primärmaterial som analyseras, där urvalskriterier 

framgår och även de problem som har uppstått i samband med insamlandet. Den metod som 

används i analysen förklaras nedan och även disponeringen av analysen kommer förklaras. Kapitlet 

avslutas med en diskussion om validitet.  

Primärmaterialet som analyseras i denna uppsats är de uttalanden och tal som har hållits i samband 

med erkännanden eller icke erkännanden av enheten/erna. Primärmaterialet kommer att analyseras 

med hjälp av teorin som är presenterad i kapitlet ovan. De metodböcker jag stödjer mig på är 

Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och marknad av Peter Esaisson et al.  61

Tillsammans med boken Textens mening och makt av Göran Bergström och Kristina Boréus.  62

3.1 Primärmaterial 
Kosovo: 

- 13 februari 2008, ”Transcript of Press Conference by Foreign Minister Sergey Lavrov”  63

- 17 februari 2008, ”Statement by Russia’s Ministry of Foreign Affairs on Kosovo”  64

- 18 februari 2008, ”Security Council meets in emergency session following Kosovo’s declaration 
of independence, 5839th Meeting”, Security Council SC/9252.  65

- 18 februari 2008, ”U.S. Recognizes Kosovo as Independent State Secretary by Condoleezza 
Rice”  66

Palestina: 
- 24 October 2011, ”The situation in the Middle East, including the Palestinian question” Security 

Council meeting, 6636th Meeting.  67

 Peter Esaiasson et al. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad Stockholm: Nordstedts 61

juridik, 4:e upplagan, 2012.

 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt, Lund: Studentlitteratur 3:e upplagan, 2012.62

 The ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, ”Transcript of Press Conference by Foreign Minister 63

Sergey Lavrov” 13/2 2008 http://www.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
content/id/349050 (Hämtad: 2018-03-05).

  The ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, ”Statement by Russia’s Ministry of Foreign Affairs on 64

Kosovo”, 17/2 2008 http://www.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/
xIEMTQ3OvzcA/content/id/348618 (Hämtad: 2018-03-05).

 United Nations, ”Security Council meets in emergency session following Kosovo’s declaration of independence, 65

5839th Meeting” 18/2 2008 http://www.un.org/press/en/2008/sc9252.doc.htm (Hämtad: 2018-03-05).

 U.S Department of state, Archive ”U.S. Recognizes Kosovo as Independent State by Condoleezza Rice” 18/2 2008 66

https://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2008/02/100973.htm (Hämtad: 2018-03-06).

 United Nations Security Council meeting, ”The situation in the Middle East, including the Palestinian question” 67

24/10 2011 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/
IP%20SPV%206636.pdf (Hämtad: 2018-03-08).
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- 21 September 2011, ”Russian Foreign Minister Sergey Lavrov’s Interview to the Newspaper 
Rossiyskaya Gazeta”   68

- 23 September 2011, ”Response by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov to a Russian Media 
Question Regarding Palestine’s UN Bid”  69

- 19 May 2011, ”Barack Obama’s speech on Middle East – full transcript”  70

- 21 September 2011, ”Remarks by President Obama in Address to the United Nations General 
Assembly”  71

3.2 Insamling av material och urvalsproblematik 
Tidpunkterna som är utvalda för att analyseras i arbetet är som tidigare nämnt Palestinas kandidatur 

till FN år 2011 och Kosovos självständighetsförklaring år 2008. Det är två händelser som skapade 

reaktioner hos omvärlden och blev föremål för en rad diskussioner internationellt. Det är dessutom 

två händelser som inträffade förhållandevis nära tidsmässigt. Dessa två faktorer är viktiga då det 

behövs ett urval av tal och uttalanden och tidsaspekten är relevant för att synen på vad som är en 

stat skall ses i samma tidskontext.  

Nästa steg är att lokalisera vilka tal och uttalanden som skall användas i analysen, där det viktiga är 

att de är jämförbara med varandra. De kriterier jag har använt mig av för att välja relevanta tal är att 

de skall vara nära i tid till händelsen, komma från en relevant person, som exempelvis landets 

president, utrikesminister eller talesperson i FN. För både Kosovo och Palestina har respektive 

händelse föranletts av en diskussion i FN. Utdrag av denna diskussion är med i analysen, där både 

uttalanden av USA:s och Rysslands talesperson är med.  

Jag fann ett större urval av ryska tal än amerikanska tal, något som beror på svårigheten i att hitta 

amerikanska uttalanden och tal, främst i samband med Kosovos självständighetsförklaring. Detta 

beror på en uppdatering av den amerikanska statens officiella hemsida, där äldre tal och dokument 

 The ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, ”Russian Foreign Minister Sergey Lavrov’s Interview to 68

the Newspaper Rossiyskaya Gazeta” 21/9 2011  http://www.mid.ru/en/web/guest/general_assembly/-/asset_publisher/
lrzZMhfoyRUj/content/id/194822 (Hämtad: 2018-03-08).

 The ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, ”Response by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov to 69

a Russian Media Question Regarding Palestine’s UN Bid” 23/9 2011  http://www.mid.ru/en/web/guest/
general_assembly/-/asset_publisher/lrzZMhfoyRUj/content/id/194262 (Hämtad: 2018-03-08).

 The Guardian,”Barack Obama's speech on Middle East – full transcript” 19/5 2011 https://www.theguardian.com/70

world/2011/may/19/barack-obama-speech-middle-east (Hämtad: 2018-03-09)

 The White House, ”Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly”. 21/9 2011 71

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/09/21/remarks-president-obama-address-united-nations-
general-assembly (Hämtad: 2018-03-09)
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ligger kvar på den äldre hemsidan, som har stora brister i sin funktion.  Den ryska statens officiella 72

hemsida har uttalanden och tal gällande både Kosovo och Palestina sparade och sökbara i samma 

arkiv. Det finns därmed en risk att de amerikanska argumenten inte blir lika tillförlitliga då jag inte 

har haft ett lika stort urval att välja mellan, dock har jag lyckats plocka fram det mest centrala talet: 

USA:s officiella erkännandet av Kosovo. 

3.3 Argumentationsanalys 

Enligt Esaiasson et al är det centrala i en textanalys att undersöka om frågorna som ställs till texten 

är rimliga och ger de indikationer på fenomenet som uppsatsen skall undersöka.  Det är de 73

preciserade frågeställningarna som är byggstenarna i ett undersökande analysredskap, där frågorna 

skall vara rimliga empiriska indikationer för det man vill påvisa.  74

För att besvara mitt syfte och mina frågeställningar kommer jag att utföra en argumentationsanalys. 

Metoden används för att beskriva och värdera de argument som lyfts fram i texter, debatter eller tal. 

Denna form av analys är främst fokuserad till förnuftet (logos) men när tal skall analyseras kan även  

argument som appellerar till känslor (pathos) eller etik (ethos) användas med hjälp av verktyg från 

retoriken.  Argument som rör pathos eller ethos används främst för att påvisa hur avsändaren vill 75

framställas och kan påvisa själva syftet med texten.  Jag kommer behandla argument som riktar sig 76

till ethos och pathos i denna uppsats. Målet med den samhälleliga kommunikationen är att övertyga 

andra om att ens värderingar eller verklighetsbeskrivningar är korrekta.  Detta är något som även 77

är gällande i de tal eller uttalanden som sker i internationella sammanhang, där målet är att övertyga 

andra att ens egna ståndpunkt är den korrekta och mest legitima. Att kunna beskriva denna slags 

argumentering är en viktig del i forskning enligt Bergström och Boréus, när man vill skapa en 

överblick och jämföra kommunikation i olika sammanhang.  78

 Brister så som att sökfunktionen är inaktiverad och att hemsidan är svårmanövrerad, där vissa tal enbart var möjliga 72

att finna genom användandet av sökmotorer, vilket självfallet inte är optimalt. 

 Esaiasson 2012, s. 216. 73

 Ibid.74

 Bergström och Boréus 2012, s 135 och s. 124.75

 Ibid. s. 126.76

 Ibid. s. 91.77

 Ibid.78
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De två vanligaste mallarna för en argumentationsanalys är antingen en pro et contra lista eller ett 

modifierat Toulman schema.  Jag kommer använda mig av en form av den förstnämnda, pro et 79

contra listan, som innebär att man plockar ut de argument och påståenden som anses vara centrala 

och listar dessa.  Pro et contra strukturerar upp argumentationen som en bas för att kunna ta 80

ställning till dess beviskraft.  Motiveringen till att just en pro et contra lista används är att den ger 81

en mer översiktlig bild över argumenten och kräver inte lika stort utrymme som ett Toulman 

schema. En argumentationsanalys har tre syften, först en beskrivande del där de centrala 

argumenten lokaliseras, sedan skall argumentationen bedömas, för att se om den lever upp till vissa 

normer som saklighet och rationalitet, för att slutligen diskutera argumentens beviskraft.  82

Beviskraften bedöms utifrån om argumentet är hållbart och relevant, om det är frågan om ett 

normativt argument kan det bedömas efter sin rimlighet. Argumenten skall även vara sanna där man 

kan göra en bedömning av hur troligt argumentet är.  83

  

Första steget i en argumentationsanalys är att identifiera tesen. Vad är då en tes? Enligt Bergström 

och Boréus är en tes: ”Tesen är ett påstående i en text som inte fungerar som ett argument för eller 

emot något annat påstående /…/.”  Hur identifierar man då tesen? Enligt Bergström och Boréus får 84

läsaren förlita sig på sin språkliga och logiska intuition, där förhoppningen är att tesen är så allmän 

att den kan vara grunden för det författaren avsett.  Argument som förs direkt till stöd för tesen ses 85

som ett pro-argument. Motargument för tesen ses som contra-argument.  Beroende på vilken form 86

av text som analyseras är det mer eller mindre troligt att det finns contra-argument, där det finns 

genres som helt saknar motargument i texten, som exempelvis politiska manifest.   87

 Bergström och Boréus 2012, s. 136.79

 Ibid. 80

 Ibid. s. 94.81

 Ibid. 82

 Ibid. s. 136.83

 Ibid. s .95.84

 Ibid. s. 99.85

 Ibid. s.100.86

 Ibid. s.102.87
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En premiss är länken mellan tesen och argumenten och den kan vara både uttalad och 

underförstådd.  Det är inte bara premissen som kan vara underförstådd, även argument och till och 88

med tesen kan vara implicit. Varje text är full av outsagd bakgrundsinformation som enbart 

uppfattas om läsaren innehar en kontextkännedom. Denna underförstådda information eller 

argument används både medvetet och omedvetet av avsändaren, där viss fakta kan anses vara så 

självklar att den inte behöver ta upp utrymme för att skrivas ut. Andra argument kan däremot 

lämnas underförstådda för att få mottagaren att tro att ett påstående är mer självklart än det 

egentligen är.  89

Argumentationen måste ”hittas” i tal och texter på samma sätt som man måste ”hitta” idéer i en 

idéanalys.  Det som belyses i denna argumentationsanalys är hänvisningar till 90

Montevideokonventionen, om än inte explicit så implicit. Det vill säga, jag visar på om det nämns: 

en bofast befolkning, ett bestämt territorium och om regeringen anses inneha maktmonopol. Dessa 

begrepp kan inte alltid utläsas i argumentationen och jag letar därmed efter begrepp som är 

besläktade med kriterierna. För exempelvis kriteriet territorium letar jag efter begrepp som 

”suveränitet” och ”internationell rätt/normer”. För kriterier om en regering med maktmonopol letar 

jag efter begrepp som omnämner ”legitimt”, ”självständighet” och ”konsekvenser”. Jag letar även 

efter ytterligare motivering och begrepp till varför aktörerna valt att erkänna eller inte erkänna de 

båda enheterna, detta för att lokalisera eventuellt nya kriterier som använts. Exempel på begrepp jag 

letar efter är ”mänskliga rättigheter”, ”demokrati” och specifika begrepp som är unika för respektive 

fall. De argument som presenteras är de som rör enhetens rätt eller icke rätt att ses som en stat. De 

argument som rör tidigare FN-insatser eller liknande tas således inte upp, då det som är relevant för 

uppsatsen enbart är de argument som är för eller emot ett erkännande av enheterna Kosovo eller 

Palestina som stat.  

Uppsatsen avser att analysera valda tal genom att lokalisera de valda aktörernas argument för eller 

emot att enheten skall erkännas som stat. Detta för att se skillnader i val av formuleringar, för att 

jämföra deras argument med de kriterier som presenterades i teorin.  De kriterier som finns 91

gällande när en enhet är en stat, skall vara neutrala och borde därmed tolkas på liknande sätt. 

 Bergström och Boréus 2012, s.102-103.88

 Ibid. s. 113, 116.89

 Ibid. s. 93.90

 Esaiasson 2012, s. 210.91
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Uppsatsen berör två fall men den är inte en ren jämförande fallstudie utan enheterna används som 

två exempel där eventuella paralleller dras. 

Analysen inleds med de utvalda citaten i sin helhet, som kommer ifrån de utvalda talen. Det är 

dessa citat som jag sedan strukturerar om till argument. Citaten och argumenten analyseras under 

respektive textruta. Där kommer även argumentens premisser att presenteras. Detta görs för att vara 

transparent gentemot läsaren, som får vetskap av hur citaten är formulerade och hur jag sedan har 

brutit upp citatet till ett eller flera argument. Både citaten och argumenten är insorterade tematiskt. 

Alla argument som rör exempelvis territorium presenteras tillsammans för att ge en samlad bild vid 

presentationen. Citaten är numrerade och varje textruta har en bokstav, detta för att det skall vara 

enkelt att förstå vilket citat som åsyftas i analysen.  

3.4 Validitet 
Precis som alla metoder har argumentationsanalysen sina begränsningar. En begränsning enligt 

Bergström och Boréus är eventuella tolkningsproblem som uppstår när man bryter upp texter för att 

få fram argumenten och där det är inte självklart hur vissa stycken skall tolkas.  Detta är främst ett 92

problem i texter där många av argumenten är underförstådda och man måste bryta upp meningar 

och omformulera dem, vilket leder till risk för omtolkningar.  Bergström och Boréus menar att det 93

”/…/ vid all texttolkning finns /…/ problem med att uppnå intersubjektivitet. Detta visas av att olika 

möjliga lösningar av rekonstruktionen av argumentationen i texter ofta är möjlig.”  Detta innebär 94

att är det är viktigt att tydligt motivera sin tolkning och tydliggöra argumenten. Det är synnerligen 

viktigt om det finns många möjliga tolkningar eller lösningar. För att förstärka tydligheten 

presenteras i denna uppsats de ursprungliga citaten tillsammans med argumenten som bygger på 

citaten men som i viss mån är omformulerade. Jag påvisar även vilka tolkningar jag har gjort av 

argumenten och hur citaten skall tolkas enligt mig. Vissa citat kan anses vara självklara medan 

andra kan kräva mer arbete och större ändringar för att ses som ett argument. En annan begränsing 

av argumentationsanalysen är att det är en metod som är arbetsintensiv.  95

  

 Bergström och Boréus 2012, s. 13192

 Ibid. s. 13293

 Ibid. s. 13394

 Ibid. s. 13195
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4. Analys 
Analysen är strukturerad på följande sätt: först presenteras citaten och argumenten gällande Kosovo 

och sedan följer citaten gällande Palestina. Rysslands och USA:s argumentation presenteras separat 

för att sedan jämföras i kapitlet för resultat och diskussion där även slutsatserna presenteras. 

För att förenkla översynen av citaten och argumenten delas de in tematiskt. Som tidigare nämnts i 

metoden är citaten utvalda efter hänvisningar till begrepp som tas upp i teorin, som hänvisningar till 

territorium, folk, regering med maktmonopol, mänskliga rättigheter etc. För att det skall bli 

överskådligt och lättare att analysera är respektive citat indelade och presenterade utifrån dessa 

grupper. De kommer således inte att presenteras text för text, utan efter innehållet i citaten som har 

kategoriserats utifrån teorin. Under varje presentation av citat och argument följer en analys av 

argumenten där de sätts i en kontext och där jag reflekterar över argumentens bevisvärde. 

Beviskraften i argumenten bedöms utifrån om de är sanna, troliga, rimliga och relevanta. Eventuella 

svårigheter med att kategorisera enskilda citat kommer tas upp i respektive analys. På slutet av varje 

del summeras de viktigaste argumenten i punktform och tesen återupprepas.  

!22



4.1 Rysslands argumentation om Kosovo 
Den tes som Ryssland driver i frågan om Kosovo är att Kosovo inte är en stat och bör betraktas som 

en provins i Serbien.   

Premissen som både citat A1 och A2 vilar på är att det är fel att kränka en stats territoriella 

suveränitet, där Ryssland tydligt visar i argumentationen att de tar avstamp utifrån Serbiens 

rättigheter. Ryssland prioriterar Serbiens rätt till territoriell suveränitet över Kosovos rätt till 

självstyre och att vara en egen stat. Kosovos anspråk omnämns enbart som brott mot Serbiens 
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Ryssland om Kosovos territorium: 

Text från 18 February 2008, Security Council SC/9252 
1a.  Citat: ”/.../ [Russia] supported Belgrade’s legitimate demands to restore the territorial   
  integrity of  the country.  The Russian Federation continued to recognize the Republic 
  of Serbia within its internationally recognized borders.”  

 2a.  Citat: ”He [Churkin*] was convinced that United Nations Member States, which cherished  
  their own territorial integrity, were interested in a legal, not a unilateral solution.” 

Text från 17 February 2008 Statement by Russia’s Ministry of Foreign Affairs on Kosovo 
3a.  Citat: ”/.../[Kosovo]declared a unilateral proclamation of independence of the province,   
  thus violating the sovereignty of the Republic of Serbia, the Charter of the United   
  Nations, UNSCR 1244, the principles of the Helsinki Final Act, Kosovo's    
  Constitutional Framework and the high-level Contact Group accords.” 

4a.  Citat: ”Russia fully supports the reaction of the Serbian leadership to the events in Kosovo  
  and its  just demands to restore the territorial integrity of the country.” 

Argumenten: 
A1:Serbiens tidigare internationellt erkända gränser är de som fortfarande gäller och där ingår 
landområdet Kosovo. 

A2: Tidigare erkände stater som vill få sin territoriella integritet respekterad måste verka för att det 
systemet skall upprätthållas och därmed respektera Serbiens suveränitet. 

A3: En ensidig självständighetsförklaring bryter inte enbart mot Serbiens suveränitet utan även mot 
internationellt undertecknade konventioner och principer. 

A4: Serbiens ledarskap är de som har rätt att agera i frågan, då det gäller deras territorium och något 
annat skulle vara ett brott mot deras suveränitet.  

* Rysslands dåvarande talesperson i FN 



suveränitet: ”violating the sovereignty of the Republic of Serbia” (3a). Ryssland väver in värdeord i 

sin argumentation så som i 1a, där de pratar om Belgrads ”legitima” anspråk på territoriet, där det 

underförstått framgår att Belgrads anspråk är legitima till skillnad från Kosovo, som underförstått 

har illegitima anspråk. I argument 4a omnämns Serbiens regering som att de har ”välgrundade 

krav” (”just demands”) som ställs emot Kosovos krav som ses som illegala.  

Citat 2a påvisar enligt mig ett argument med en hotfull underton, att länder som själva vill få sin 

suveränitet respekterad bör respektera Serbiens suveränitet, med tyngden på att internationell rätt 

skall vara lika för alla stater. Om suveränitetsprincipen skall vara lika för alla stater så anser inte 

Ryssland att Kosovo skall särbehandlas gentemot andra enheter som vill bli självständiga.  

Det blir oavsett intention ett framtida prejudikat för andra stater att förhålla sig till, där länders 

suveränitet inte blir lika stark eller självklar som tidigare. Att redan innan Kosovo har utropat sin 

självständighet gå ut och stötta en eventuell nybildad stat är enligt den ryska argumentationen ovan 

ansvarslöst. Att på förhand utgå ifrån att den enda lösningen är att Kosovo blir självständigt hindrar 

en kompromiss med Serbien i frågan som rör deras territorium. 

Rysslands argument om Serbiens rätt till suveränitet är tydligt formulerade med rationella anspråk. 

Ett land kan inte uppstå inom ett annat lands territorium utan moderstatens medgivande. Dessa 

argument används självfallet i en kontext där Ryssland som nation inte vill acceptera en ordning där 

utbrytarområden inom nationalstaten kan ses och accepteras som nya stater. Ryssland vänder sig 

emot detta resonemang och vill bevara en världsordning där suveränitet värderas högt. I denna 

kontext blir deras argumentation logisk och rationell. 
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Regering (med maktmonopol) och erkännandet från andra stater: 

Text från 18 February 2008, Security Council SC/9252 
1b.  Citat: ”The illegal acts of the Kosovo Albanian leadership, and those who supported   
  them, set a dangerous precedent, he continued. They were fraught with an    
  escalation of tension and inter-ethnic violence in the province, and could have   
  destructive consequences for international relations that had taken decades to   
  build”   

Text från 13 February 2008 Transcript of Press Conference by Foreign Minister Sergey Lavrov  
2b.  Citat: ”Kosovo is a unique case, they say, [USA, Europeiska länder som stöttat Kosovo]   
  and so it is possible in this case to simply trample upon international law and all   
  the rest must agree to this. That won't work.” 

3b.  Citat:”The fact that a whole array of states, particularly in Europe, speak of the absolute   
  inevitability of a unilateral proclamation of independence for this part of Serbia   
  and declare their readiness to support this initiative – I feel that many are not yet   
  fully aware of its real implications, because at issue is the undermining of all the   
  foundations of international law, at issue is the undermining of all the principles   
  that with such a huge  effort, at the cost of wars, sacrifice and bloodshed/…/” 

4b.  Citat ”I [Lavrov] sincerely cannot understand the motives by which our American and   
  European colleagues, especially the European colleagues,/…/ They understand   
  that this will inevitably cause a chain reaction in some form or other in many parts  
  of Europe and  the world. But they count on somehow getting over this. No one  can  
  suggest a clear and distinct plan of action for the contingency of such a chain   
  reaction.” 

Text från 17 February 2008 Statement by Russia’s Ministry of Foreign Affairs on Kosovo 
5b.  Citat: ”It is impossible not to be aware that the decisions by the Kosovo leadership create  
  the risk of an escalation of tension and inter-ethnic violence in the province and of  
  new conflict in the Balkans. The international community should respond    
  responsibly to this challenge. Those who are considering supporting separatism   
  should understand what dangerous consequences their actions threaten to have for  
  world order, international stability and the authority of the UN Security Council's   
  decisions that took decades to build.” 

Argumenten: 
A1: Att en enhet anses vara unik sätter inte den över internationell rätt. 

A2: Det är oansvarigt att prata om Kosovos separation från Serbien som något oundvikligt. 

A3: Att stödja Kosovos självständighet är inte enbart ansvarslöst, det är även ett hot emot den 
internationella ordningen och riskerar att underminera principer som har tagit stora uppoffringar att få 
på plats. 

A4: USAs och Europas agerande i Kosovo kommer starta en kedjereaktion både i Europa men även 
på andra ställen i världen. Fler enheter som vill bli självständiga kommer hänvisa till Kosovo. 



I citaten hänvisar Ryssland till sig själv som den förnuftiga parten, den part som bryr sig om att 

internationella normer och principer ska hållas. Detta genom att använda ord som att Kosovo och 

dess allierade ”simply trample upon international law” i citat 2b och den aningen mer pompösa 

formuleringen i citat 3b: ”at issue is the undermining of all the principles that with such a huge 

effort, at the cost of wars, sacrifice and bloodshed”. Genom hänvisningar till de uppoffringar som 

har lett fram till de internationella konventioner och principer som finns idag, målar Ryssland upp 

att priset för att erkänna Kosovo som stat är att allt detta går förlorat. Att erkänna Kosovo är som att 

kränka eller trampa på den internationella rätten, som i så fall förlorar sin mening, där alla historiska 

uppoffringar har varit förgäves.  

Ryssland tar tydligt avstånd ifrån de länder som har erkänt Kosovo som en stat, där Lavrov i citat 4b 

inte kan förstå hur länder som stöttar Kosovos självständighetsprocess resonerar, det är inte enbart 

ansvarslöst utan bryter även mot internationella normer och principer. USA eller europeiska aktörer 

som stöttar ett självständigt Kosovo beskrivs med ord som ”ansvarslösa” eller ”oansvariga”, 

alternativt att de inte förstår konsekvenserna av sitt handlande. Ryssland målar upp en bild av att 

vara de som står på statssuveränitetens och den internationella rättens sida, den sidan som inte är 

ansvarslös utan som ser och förstår konsekvenserna av ett erkännande av Kosovo som stat. I citat 3b 

beskrivs de som erkänner Kosovo som stat som inte medvetna om de riktiga konsekvenserna.  

I citat 5b påstår ryska UD att det är omöjligt att inte vara medveten om att det beslut som Kosovos 

regering har fattat riskerar att leda till spänningar och etniskt motiverat våld. Detta borde vara en 

anledning för det internationella samfundet att gå varsamt fram och inte ytterligare politisera 

regionen. Dessa argument vilar på premissen att ett erkännande per se leder till ytterligare 

spänningar och våld, något som ingen rimligtvis vill skall inträffa och då bör man inte heller 

erkänna Kosovo. Citaten målar upp en dystopisk bild av vad ett erkännande av Kosovo som stat 

skulle innebära för det internationella samfundet. Erkännandet av Kosovo skulle leda till en 

kedjereaktion runt om i världen där tidigare principer och normer inte skulle respekteras längre. 

Ryssland argumenterar för att de regler som tidigare funnits och använts i samband med 

statsbildande skall ligga kvar och därmed skall inte Kosovo erkännas. Denna argumentation är 

rimlig om man delar Rysslands framtidsvision, där ett erkännande av Kosovo skulle leda till ett 

skifte i internationell rätt, ett skifte Ryssland inte alls vill se. Det som talar emot den ryska 

argumentationen är frågan om det verkligen oundvikligen leder till ökade etniska spänningar och ett 

etniskt motiverat våld. Det är inte självklart att det är denna framtid som införlivas genom ett 
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erkännande av Kosovo. Det är inte heller självklart att Kosovo inte kan erkännas utan att påverka 

den internationella synen på vad som är en stat.  

Ryssland benämner inte befolkningen i Kosovo som ett folk. Det är inte tal om olika folk utan 

befolkningen består av serber och albaner. Kontroversen är inte gällande huruvida det finns en 

bofast befolkning i området eller inte, utan om landområdet tillhör Serbien eller Kosovo. 

En intressant aspekt som Ryssland lyfter är svaret på påståendet att serber och albaner inte kan leva 

ihop, vilket leder till frågan: vad kommer då hända med de serber som trots allt lever i Kosovo? Om 

det inte är ett problem att serber bor i Kosovo borde det med den logiken inte vara ett problem att 

Kosovo fortsätter tillhöra Serbien. Om albaner och serber inte kan leva tillsammans är det en rimlig 

fråga att undra vad som skall hända med de serber som bor i Kosovo. Detta citat (1c) möter dock ett 

argument ifrån en vag avsändare, Lavrov hävdar att de säger att serber och albaner inte kan leva 

ihop, men vilka är de (they)? Vid tidigare referenser till de har det framgått att det är USA och 

europeiska länder som erkänt Kosovo som åsyftas och med största sannolikhet är det samma aktörer 

som hänvisas till här med, men det framgår inte vid vilken tidpunkt detta argument skall ha lyfts 

eller egentligen av vem. Detta argument försöker motbevisa ett tidigare argument men fungerar 

även som ett sidospår, då frågan om Kosovos självständighet inte nödvändigtvis beror på att serber 

och albaner inte kan leva ihop, utan om kosovoalbaner har rätt till självständighet eller ej. Detta 

argument är ett av de svagare argumenten i den ryska argumentationen då det egentligen inte berör 

frågan.  
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Ryssland om Kosovos befolkning: 

Text från 13 February 2008 Transcript of Press Conference by Foreign Minister Sergey Lavrov 
1c. Citat:  ”They are saying that Serbs and Albanians cannot live together, and so Kosovo   
 has to be separated from Serbia. But there are Serbs in Kosovo too. And, if the    
 thesis is that Serbs and Albanians cannot live together, then how about those Serbs   
 who are in Kosovo? To these questions there is no answer.” 

Argumenten: 

A1: Att använda argumentet att serber och albaner inte kan leva tillsammans och Kosovo därmed 
måste separeras från Serbien är orimligt då det även bor serber i Kosovo.  



4.1.1 Summering 
Tesen som Ryssland driver är att Kosovo inte är en stat. De driver tesen genom att använda 

argumenten som presenteras ovan, där Ryssland har fyra huvudargument: 

1. Serbiens suveränitet står över Kosovos anspråk. 

2. Det är inte förenligt med tidigare praxis kring statsbildande. 

3. Kosovo blir ett prejudikat och det kan bildas en kedjereaktion runt om i världen. 

4. Ett erkännande av Kosovo kommer öka de redan befintliga etniska spänningarna och det leder 

till etniskt motiverat våld.  

Rysslands slutsats: Kosovos anspråk ses därmed som illegitima och enheten skall inte betraktas som 

en stat eller erkännas som en sådan.  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4.2 USA:s argumentation om Kosovo 

USA driver tesen att Kosovo är en stat. 

Dessa två citat kanske inte ses som argument vid första anblicken, men 1d och 2d  berör en viktig 

hänvisning till folket i Kosovo. USA grattar folket i Kosovo till den historiska händelsen att de har 

blivit en stat. Detta tillsammans med hänvisningen till deras unika historiska kontext får 

erkännandet att framstå som att kosovoalbanerna har en historiskt rätt till en stat. USA framhäver  

även de nära banden som skapats mellan det amerikanska folket och folket i Kosovo, som ett sätt att 

påvisa att USA ser och legitimerar folket i Kosovos rätt att bli en stat. Dessa argument har en svag 

beviskraft, framförallt argument A2, där folkliga band mellan befolkningen i USA och Kosovo inte 

är en objektivt legitimerad anledning till att erkänna en stat. Om man ser erkännanden som 

deklaratoriska bör motiveringen härstamma ifrån de etablerade kriterierna, som förklaras i teorin, 

där en bofast befolkning är det första av kriteriet. Kravet på en bofast befolkning legitimeras dock 

inte utifrån att vänskapsbanden är starkare till befolkningen i Kosovo än befolkningen i Serbien. 

Det är ett ologiskt argument för ett erkännande av Kosovo om man följer statskriterierna, eftersom 

det appellerar till mottagarens känslor. USA använder känsloargument för att påvisa dess moraliska 

förståelse för det kosovoalbanska folkets historiska kamp. Vänskapsbandet kan vara både sant och 

rimligt men argumentet bedöms enligt mig inte vara relevant. Dock kan USA utgå ifrån 

erkännanden som konstituerande och då behöver de inte använda sig av kriterierna utan enbart se 

erkännandet som legitimerande. 
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USA om Kosovos befolkning: 

Text från February 18, 2008 U.S. Recognizes Kosovo as Independent State Secretary, 
Condoleezza Rice Washington, DC 
1d.  Citat: ”The United States has today formally recognized Kosovo as a sovereign and  
  independent state. We congratulate the people of Kosovo on this historic   
  occasion.” 
  
2d.  Citat: ”The establishment of these relations will reaffirm the special ties of friendship  
  that have linked together the people of the United States and Kosovo.” 

Argument: 
A1: USA erkände Kosovo som en suverän stat som tillhör folket i Kosovo. 

A2: Det amerikanska folket och folket i Kosovo har starka vänskapsband till varandra. 
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USA om demokrati och mänskliga rättigheter i Kosovo: 

Text från February 18, 2008 U.S. Recognizes Kosovo as Independent State Secretary, Condoleezza 
Rice Washington, DC 
1e.  Citat: ”Nine years ago, the international community, led by NATO, acted to end brutal attacks  
  on the Kosovar Albanian population. This timely international intervention ended the  
  violence, leading to a United Nations Security Council decision to suspend Belgrade’s  
  governance and place Kosovo under interim UN administration. Since that time   
  Kosovo has built its own democratic institutions separate from Belgrade’s control”  

2e.  Citat: ”UN Special Envoy Martti Ahtisaari developed a plan to build a democratic and multi- 
  ethnic Kosovo and recommended Kosovo be independent, subject to a period of   
  international supervision. In light of the conflicts of the 1990s, independence is the  
  only viable option to promote stability in the region. The United States supports the  
  Ahtisaari Plan and will work with its international partners to help implement it.” 

Text från 18 February 2008, Security Council SC/9252 
3e.  Citat: ”Last year, Marti Ahtisaari had recommended that Kosovo become independent,   
  subject to a period of international supervision, maintaining that the United Nations  
  Mission in Kosovo had exhausted its potential to facilitate further progress.  Only an  
  independent Kosovo could produce the fully mature democratic institutions to realize  
  Ahtisaari’s vision.” 

4e.  Citat: ”Kosovo sought to become a peaceful State, and it should take its place in the family of 
  nations. The international community should work together to help it implement the  
  plan, including the commitment to protect the rights of Kosovo’s minorities.” 

Argument: 
A1: Nato hade nio år tidigare stoppat angrepp på den kosovoalbanska befolkningen och begränsat 
Serbiens kontroll över landområdet. Under denna tiden har Kosovo byggt upp sina egna demokratiska 
institutioner. 

A2: Marti Ahtisaari har utvecklat en plan på hur ett demokratiskt och multi-etniskt Kosovo skall 
konstrueras och enligt hans rekommendationer behövs fortsatt internationell övervakning men i ljuset 
av konflikten på 90-talet är självständighet den enda genomförbara lösningen. Denna lösning kommer 
leda till stabilitet i regionen.  

A3: Enbart ett självständigt Kosovo kan utveckla mogna demokratiska institutioner som förverkligar 
Ahtisaaris plan. UMNIK har uttömt sin potential att arrangera en fortsatt process.  

A4: Kosovo vill vara en fredlig stat och detta bör leda till att enheten välkomnas in i familjer av stater. 
Det internationella samfundet bör stötta upp och implementera denna plan, inklusive skyddet mot 
Kosovos minoriteter.   



Det första citatet inom kategorin demokrati och mänskliga rättigheter omnämner Natos intervention 

i Serbien som enligt citatet (1e) ledde till att våldet upphörde, där följdeffekten blev att Serbien 

förlorade den effektiva kontrollen över Kosovo. När Kosovo stod under internationell 

administration byggde de upp egna institutioner som USA beskriver som demokratiska, vilket leder 

fram till slutsatsen att de kan utöva kontroll över institutioner och bör ses som en egen stat. Egna 

institutioner behöver per se inte leda till att en enhet behöver bli en egen stat, dessa institutioner 

hade eventuellt kunnat fungera som en självstyrande provins i Serbien. Detta alternativ är inte 

möjligt enligt USA:s argumentation som i citat 2e även hänvisar till att Kosovos självständighet är 

det enda alternativet som kommer leda till stabilitet i regionen. Frågan om Serbiens suveränitet 

omnämns inte alls. Den enda hänvisningen till Serbien är att de inte har innehaft kontroll över 

Kosovo under den period Kosovo stod under internationell administration. I citat 2e och 3e hänvisar 

USA till Marti Ahtisaari, han är speciellt utsänd från FN och hans rapport används för att legitimera 

USA:s beslut att erkänna Kosovo.  

USA anser att Kosovo ”förtjänar” att bli en egen stat, detta genom sitt fredliga agerande och 

uppbyggande av demokratiska institutioner. Det fredliga agerande som USA anser att Kosovo har 

uppvisat (citat 4e) gör att de förtjänar att välkomnas in i ”familjen av stater”.  

Att hänvisa till respekt för de mänskliga rättigheterna och att ta hänsyn till om ett land är 

demokratiskt eller inte, används främst av EU som ställer normativa krav på de stater som de 

erkänner. Dessa normativa krav använder USA i fallet Kosovo för att påvisa hur en enhet kan 

förtjäna sitt erkännande.  

En stor del av beviskraften hos dessa argument ligger på premisserna. En förutsättning för att den 

argumentation som USA använder här är korrekt, är att enda sättet att uppnå stabilitet, fred och 

respekt för de mänskliga rättigheterna är om Kosovo erkänns som en självständig stat. Om denna 

premiss är korrekt är även argumenten korrekta, det är dock ett händelseförlopp som är svårbevisat. 

USA använder sig av känsloargument och det finns ett starkt fokus på att Kosovo förtjänar att bli en 

egen stat. Vad en stat skall göra för att förtjäna detta är inte vidare definierat och lämnas med stor 

sannolikhet odefinierat medvetet. Läsaren får därmed själv göra sin tolkning om hur Kosovo 

förtjänar att bli en stat. USA appellerar till läsarens känslor genom att uppmuntra till att Kosovo 
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skall välkomnas i familjen av stater. Det skall väcka sympati hos åhöraren men det är inte ett 

beviskraftigt argument för varför Kosovo skall erkännas.  

 

*USA:s dåvarande talesperson i FN 

I citaten ovan är det uppenbart att USAs främsta argument för att Kosovo skall ses som en stat är att 

de är en enhet med en ”unik” historisk kontext och är ett unikt fall, detta gör dem lämpliga för en 

unik lösning enligt USA. Det är fyra faktorer som enligt USA gör Kosovo unikt är Jugoslaviens 

sammanfall, en historia kantad av etniska rensningar, Milosevic agerande med etniskt motiverat 
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USA om Kosovo som ett ”unikt fall” 

Text från February 18, 2008 U.S. Recognizes Kosovo as Independent State Secretary, 
Condoleezza Rice Washington, DC 
1f.  Citat: ”The unusual combination of factors found in the Kosovo situation -- including the 
  context of Yugoslavia's breakup, the history of ethnic cleansing and crimes against 
  civilians in Kosovo, and the extended period of UN administration -- are not   
  found elsewhere and therefore make Kosovo a special case. Kosovo cannot be   
  seen as a precedent for any other situation in the world today.” 

Text från 18 February 2008, Security Council SC/9252 
2f.  Citat: ”how we got to where we are”, he [Z. Khalizad]* said that Kosovo’s    
  independence was a culmination of a long and unique process, caused by the   
  violent break-up of former Yugoslavia.” 

3f.  Citat: ”His country’s [USA] recognition of Kosovo was based on the fact that it had not,   
  did not and would not accept Kosovo’s example for any other dispute.” 

Argument: 
A1: Kosovo uppkom efter en rad ovanliga omständigheter vilket gör enheten unik. De händelser 
som lett fram till denna slutsats är följande: 

1. Jugoslaviens sammanbrott.   
2. En historik av etniska rensningar.  
3. Etniskt motiverade brott mot Kosovos civilbefolkning.  
4. Den långa tidsperiod som FN administrerat landområdet.  
  
A2: Eftersom Kosovo är unikt med en unik process så behöver de även en unik lösning. Eftersom 
Kosovo är unikt så kan lösningen inte användas i andra fall än i just Kosovo. 

A3: USA erkände Kosovo baserat på faktorer som de inte skulle godkänt eller godkänna för 
andra fall eller enheter. Kosovo är därmed inte ett prejudikat.  



våld mot civilbefolkningen som ledde fram till Natos bombningar av Serbien och den 

internationella administrationen av Kosovo. Faktorerna kan anses vara unika för Kosovo men det 

bygger på premissen att unika faktorer ger en enhet rätt till en unik lösning. En unik lösning är 

egentligen inte unikare än att Kosovo erkänns på grunder som USA inte hade erkänt en annan enhet.  

Ett erkännande är vanligtvis en naturlig följd av att enheten uppfyller kriterierna om att vara en stat. 

USA argumenterar för att Kosovo skall ses som unikt, för att kunna slå ifrån sig argumentet att ett 

erkännande av Kosovo som stat skulle bli prejudicerande för andra fall. Det finns en förståelse för 

den skepticism och oro som andra länder framför (inklusive Ryssland) om att Kosovo skall bli ett 

prejudikat för hur framtida fall skall lösas, USA säger rakt ut i citat 3f att de som stat aldrig kommer 

erkänna en annan stat utifrån principerna de erkänner Kosovo. Det finns enligt USA inget fall innan 

(antagligen inte efter) Kosovo som har haft den historiska bakgrunden och de omständigheterna 

som gör att de har rätt till en egen stat. För USA räcker det därmed att avvisa tanken om att 

Kosovos fall blir ett prejudikat med att de inte ser dem som ett prejudikat, där det ensidigt är upp till 

dem att bestämma att Kosovo inte kommer användas som exempel för andra.  

Beviskraften i dessa argument är inte självklara, USA kan självfallet argumentera för att Kosovo är 

unikt, men en högst rimlig kritik mot detta påstående är att alla självständighetsprocessser är unika. 

Det är därför som det finns kriterier som skall uppfyllas för att en stat skall ses som en stat, för att 

undvika godtyckliga och politiskt motiverade erkännanden. Att enbart påvisa att ett fall inte blir ett 

prejudikat för att man själv säger det, är inte ett argument som uppfyller kravet på att vara troligt. 

Det kan inte enbart vara upp till USA när regler och normer skall frångås och när de skall 

respekteras. I användandet av Kosovos unikhet kan erkännanden ses som konstituerande, det 

behövs inga kriterier utan enbart erkännanden från andra stater.  

Det är inte rimligt att på förhand veta om det kommer fall som liknar Kosovo eller inte, ur en 

historisk kontext kan man rimligt argumentera för att det inte funnits ett liknade fall innan, men det 

går inte att säga om framtida fall.  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Citaten ovan bygger vidare på argumentationen om demokrati och mänskliga rättigheter, två rutor 

upp. Kosovos regering beskrivs i citat 5e som en mogen icke-våldsam, ansvarsfull regering.  

Kosovo har därmed förtjänat att få ses som en stat och dess regering förtjänar att ses som legitim. 

Frågan blir därmed inte om regeringen har maktmonopol över området utan snarare att de förtjänar 

att ses som legitim utefter deras agerande. Serbiens regering och handlade under Milosevic  

diskvalificerar dem att inneha kontrollen över landområdet utifrån citat 3g.   
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Regering (med maktmonopol) och erkännandet från andra stater: 

Text från 18 February 2008, Security Council SC/9252 
1g.  Citat: ”The declaration of independence was fully consistent with resolution 1244 (1999)  
  and recognized that the resolution would remain in force.”   

2g.  Citat:”The recognition of Kosovo’s sovereignty by a substantial number of Governments in 
  the first day since the declaration of independence ensured that the fact was   
  irreversible.” 

3g.  Citat: ”He [Z. Khalizad] understood the concern that Kosovo’s independence would set a  
  precedent, but  Kosovo was clearly a special case and had been treated as such by   
  the United Nations since 1999, he said.  The actions of Slobodan Molosevic had led  
  the international community to act and, by the adoption of resolution 1244 (1999),  
  Serbia had long been prevented from exercising authority in Kosovo, which had   
  been placed under an interim international administration. Those actions were   
  among the factors that made the situation in Kosovo different from other conflicts  
  and situations and one that did not set a precedent for other regions.” 

4g. Citat: ”Kosovo’s leadership acted in a mature, non-violent and responsible manner.” 

Argument: 

A1: Kosovos självständighetsförklaring stämmer fullständigt överens med resolution 1244. 

A2: Kosovo erkändes som en suverän stat av ett väsentligt antal stater samma dag som den 
utropades, vilket gör utropandet oåterkalleligt.   

A3: Oron för att Kosovo skulle ses som ett prejudikat är förståelig, men Kosovo var uppenbart ett 
special fall och har särbehandlats av FN sedan 1999. Serbien har under en lång tid hindrats att 
utöva auktoritet i Kosovo som under flera år har stått under internationell administration. Detta 
agerande har lett till att Kosovo är annorlunda än andra konflikter och dess situation sätter inte ett 
prejudikat för andra regioner.   

A4: Kosovos regering har agerat på ett moget och ansvarsfullt sätt och de har inte varit våldsamma. 



I citat 2g lyfts antalet stater som redan erkänt Kosovo och öppet stöttat deras process för att ses som 

en stat. Erkännandet blir därmed en stor del av det som gör att Kosovo bör ses som en stat av 

samtliga. Detta påminner om argumentationen kring erkännandet som konstituerande, där just 

erkännandet från andra stater är kravet som måste uppfyllas för att enheten skall ses som en stat. En 

enhet blir en stat genom överenskommelsen med andra stater. 

Beviskraften i dessa argument är rimliga om man anser att vara en stat är något man förtjänar, det 

svåra är dock att bedöma i vilken utsträckning de mänskliga rättigheterna skall respekteras eller hur 

demokratisk en enhet måste vara för att bli en stat. Det öppnar upp för en godtycklig bedömning. 

Att ett flertal stater erkänt Kosovo är sant och troligt, det blir även ett relevant argument om man 

menar på att det är den avgörande faktorn för när en enhet skall ses som en stat. Om man däremot 

inte anser att det är antalet länder som erkänt som är en legitimerande faktor, blir argumentet 

irrelevant.   

4.2.1 Summering  
USA driver tesen att Kosovo är en stat. Denna tes drivs med argumenten: 

1. Kosovo är en suverän stat som tillhör folket i Kosovo. 

2. Kosovo är ett unikt fall som förtjänar en unik lösning. 

3. Erkännandet bygger på rekommendationer ifrån Marti Ahtisaari. 

4. Antalet stater som redan har erkänt Kosovo är en legitimerande effekt.  

5. Kosovo respekterar de mänskliga rättigheterna och förtjänar att ses som en stat. 

USA:s slutsats: Kosovos anspråk är legitima och de bör erkännas som en stat.  
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4.3 Rysslands argumentation om Palestina 

Ryssland driver tesen att Palestina är en stat och bör röstas in som fullständig medlem i FN. 

 

Det palestinska folket nämns i kontexten att de har rätt att bestämma över sin framtid som nation. I 

frågan om Palestina är det inte en omstridd fråga om det finns bofast befolkning i enheten eller inte, 

det finns bevisligen människor som är permanent bosatta. Det finns flera lösningar som 

palestinierna kan använda, men det är upp till dem, det är dock inte rimligt enligt Ryssland att 

fortsätta skjuta problemen framåt, de menar att det krävs en lösning. Denna lösning bör vara att 

rösta in Palestina som fullvärdig medlem i FN.  

Beviskraften i argumentet är rimlig till den punkt att det behövs en lösning och det bör vara upp till 

palestinierna hur denna lösning skall se ut. Detta argument är i sig inte omstritt och driver i min 

mening inte tesen framåt.   
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Ryssland om Palestinas befolkning: 

Text från 23 September 2011, Response by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov to a Russian 
Media Question Regarding Palestine’s UN Bid,  
1h. Citat: ”There are also suggestions that they ask the UN General Assembly not for   
  membership, but for an observer state status. But we cannot impose this or that   
  decision on them: the Palestinians have come a long way, they were promised   
  many times that in a year or a year and a half, the problem would be solved.” 

Argument: 

A1: Det finns mer än ett alternativ för de palestinska folket, men det måste snart ske en lösning, 
problemen kan inte fortsätta skjutas framåt i tiden.



 
Premissen för argumenten ovan är att en två-stats lösning är det som är önskvärt och för att detta 

skall kunna bli verklighet måste Israel respektera Palestinas territorium. För att Palestina skall 

kunna ta vara på sina rättigheter (och skyldigheter) till fullo måste deras territoriella suveränitet 

respekteras. Ett hinder för en permanent två-stats lösning är enligt Ryssland bosättningarna som 

strider mot internationell rätt och normer. Bosättningarna går dessutom emot rekommendationer 

från kvartetten som arbetar med att hitta en lösning på konflikten mellan Israel och Palestina. Det 

framgår att det är bosättningarna och bristen på respekt för Palestinas territorium som är problemet 

för en lösning och inte Palestinas ansökan till FN.  

De båda argumenten som rör territoriet är kritiska till Israels agerande och Ryssland ser 

bosättningarna som ett hot mot en lösning. Jag tolkar detta citat som att Ryssland ser Israels 

agerande som ett hot mot fredsprocessen, men att Ryssland inte ser Palestinas ansökan till FN som 

ett hot mot ett framtida fredsavtal. Det finns egentligen inget som talar för att det råder ett motsats 

förhållande mellan de två händelserna, båda hade kunnat vara ett hinder mot fredsprocessen.  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Ryssland om Palestinas territorium: 

Text från 24 October 2011, Security Council Sixty-sixth year 6636th meeting, 
1i.  Citat 1:”Nevertheless, the authorities in Israel, in violation of the norms and principles of  
  international law and ignoring the view of members of the Quartet, continue to authorize 
  the construction of more and more housing units in the occupied territories. We are  
  particularly concerned that such decisions are adopted at a crucial time for the future of  
  the peace process. We believe that settlement activities are a primary impediment to a  
  two-State solution.” 

Argument:  
A1: Myndigheterna i Israel bryter mot internationella normer och principer av internationell rätt när de 
ignorerar kvartetten (USA, Ryssland, EU och FN) och fortsätter med bosättningarna på den ockuperade 
marken.   

A2: Bosättningarna är i vägen för en två-stats lösning och det är viktigt att det löses inför en framtida 
fredsprocess.  



  

I denna gruppering av argument finns några av Rysslands tydligaste argument för varför Palestina 

skall och kan röstas in i FN. Ryssland menar att Palestina uppfyller alla krav för att kunna 

accepteras som fullständig medlem, deras ansökan är både logisk och legitim. Ryssland erkände 

Palestina som stat redan 1988, vilket gör att de naturligtvis ser Palestina som en stat och att de 

därmed uppfyller kraven för att bli medlemmar i FN. Den ryska argumentationen betonar de 

juridiska normer och principer där lösningen måste utgå ifrån dokument från FN:s säkerhetsråd. 

Detta för att understryka att beslutet om Palestina skall bli medlemmar eller inte bör fattas enligt de 

normer som finns och inte baseras på andra grunder.  
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Ryssland om internationella normer och principer: 

Text från 24 October 2011, Security Council Sixty-sixth year 6636th meeting 
1j. Citat: ”With respect to the official application of Palestine to the United Nations for membership, 
  we believe that this bid is logical and legitimate. We recognized the Palestinian State as   
  early as 1988 and are prepared to support the request of the Palestinians again. We   
  believe their State meets all criteria in the United Nations Charter with respect to future   
  Members of the world Organization.”  

Text från 23 September 2011, Response by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov to a Russian Media 
Question Regarding Palestine’s UN Bid,  
2j.  Citat: ”It's about their [Palestine]country, their problem which must be tackled on the basis of   
  UN Security Council documents, and other elements of the internationally recognized   
  legal framework, including the Madrid and Oslo principles, and the Arab Peace Initiative.  
  /…/They set out the parameters for a final settlement to be reached through direct    
  negotiations between Palestinians and Israelis. This is the Russian position. There can be   
  no compromise here in terms of the decisions of the international community that laid the  
  basis for a settlement and have binding force.” 

3j.  Citat:”We presume that the decision should be made in accordance with legal norms and    
  procedures. The Palestinians have every right to ask the UN Security Council to consider   
  their application for United Nations membership. I think that before taking this step, the   
  Palestinians have figured out the further development of events.” 


Argument: 

A1: Ryssland anser att Palestina möter alla krav i FN stadgan och bör därmed bli en fullständig medlem. 
A2: Palestinas ansökan är både logisk och legitim och bör därmed accepteras. 
A3: Palestina måste få sina problem lösta i enighet med FNs säkerhetsrådsdokument och andra erkända 
juridiska ramverk.  
A4: Palestina har all rätt att ansöka om medlemskap i FN och beslutet bör fattas enligt de normer och 
procedurer som finns.  
A5: Palestina har själva tänkt genom eventuella konsekvenser detta kan få, (så detta bör inte göras åt 
dem)



I slutet på citat 3j står att Palestina själva har tänkt igenom vilka konsekvenser deras ansökan kan få. 

Palestina bör därmed fatta detta beslut själva och det behövs inget förmyndarskap som tänker ut 

eventuella konsekvenser ett medlemskap kan få för dem.  

Denna argumentation är den som hittills är den som har mest relevans för Palestinas kandidatur. Det 

är en rimlig bedömning att Ryssland som tidigare erkänt Palestina som stat tycker att de uppfyller 

kriterierna för ett medlemskap i FN. Det är även rimligt att anse att beslutet om att acceptera 

Palestina eller inte, bör fattas utifrån FN:s stadgar och inte grundas på andra åsikter eller argument. 

Citatet ovan bygger vidare på de argument som presenteras en ruta ovanför. Ett inröstande av 

Palestina till FN skulle inte vara ett hinder i fredsprocessen med Israel. Ett medlemskap i FN för 

Palestina skall snarare ses som ett komplement till fredsprocessen och det är inte en situation där 

FN måste välja mellan att godta deras ansökan om medlemskap eller vilja fortsätta arbeta med ett 

fredsavtal. Citatet ovan och även argumenten är inte självklara att de skall placeras under rubriken 

för regeringen. Den palestinska regeringen nämns enbart i en kontext om huruvida dess ansökan om 

medlemskap till FN skall accepteras eller inte. Utifrån detta är det svårt att utläsa om de anser att 

regeringen innehar effektivt maktmonopol utifrån det faktum att ledarskapet är splittrat mellan 

Hamas och Fatah. Detta lär dock inte vara ett problem för Ryssland som redan erkänt Palestina.  
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Ryssland om hänvisning till regering: 

Text från 24 October 2011, Security Council Sixty-sixth year 6636th meeting 
1k.  Citat: ”Our view is that Palestine’s application for membership in no way contradicts the   
  negotiated peace process or diminish its prospects. Quite the contrary; it is   
  complementary. It is important that the leadership of the Palestine National Authority  
  has unequivocally and repeatedly emphasized its readiness to continue the quest for  
  ways to resume negotiations.” 

Argument:  

A1: Palestinas ansökan om fullständigt medlemskap i FN försvårar inte fredsprocessen. 

A2: Det är snarare kompletterande att Palestina får medlemskap i FN och det är viktigt att påpeka att  
regeringen i Palestina har betonat att de är redo att återuppta förhandlingarna.  



Argumenten är rimliga och anses relevanta i en kontext där Palestinas medlemskap i FN diskuteras. 

Ryssland anser inte att fredsförhandlingarna hotas av ett medlemskap i FN vilket kan ses som 

rimligt då Israel har varit medlem sen 1949. Om det inte är ett problem att den ena parten i ett 

fredsavtal är en medlem i FN så bör det inte vara ett hinder för den andra parten att söka 

medlemskap. Det är snarare respektive regerings vilja att sluta ett avtal som är det avgörande och 

inte medlemskap i FN.  

Enligt ovan citat använder Palestina tillfället att söka fullständigt medlemskap i FN för att samtidigt 

söka ett erkännande som stat och för att visa på att det behövs en snabb och laglig lösning på 

Palestinas problem. Att erkänna Palestina som en stat genom att acceptera dem till FN blir inte ett 

alternativ till fortsatta förhandlingar med Israel, utan ett sätt att försöka skynda på fredsprocessen. 
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Ryssland om erkännande av staten Palestina: 

Text från 21 September 2011, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov’s Interview to the 
Newspaper Rossiyskaya Gazeta. 
1l. Citat: ”the Palestinians are going during the session to ask for recognition of the State of   
  Palestine. Most UN members are ready to support this request of theirs. The   
  Palestinians, though, have clearly confirmed that their UN bid is not an alternative  
  to negotiations.” 

2l. Citat: ”We understand that by going to the UN the Palestinians want to re-emphasize the   
  urgency of the task of achieving a negotiated settlement to the Palestine problem on  
  a universally recognized international legal basis as soon as possible. We support   
  them in this.” 

Argument: 
A1: Palestinierna använder tillfället för att fråga efter ett erkännande som majoriteten av FN 
medlemmarna är beredda att ge dem.  

A2: Palestina har tydligt bekräftat att deras ansökan till FN inte skall ses som ett alternativ till 
fortsatta förhandlingar.  

A3: Genom att ansöka till FN vill palestinierna återigen betona hur brådskande uppgiften är att 
uppnå en lösning på Palestinas problem, en lösning som är baserad på internationell rätt, så snart 
som möjligt. 



Lavrov använder argumentet att en majoritet av FN:s medlemstater är beredda och villiga att 

godkänna Palestinas ansökan, för att visa på att deras ansökan är legitim.  

Det första argumentet är en aning vagt och beviskraften är svårbedömd. Att använda vad 

majoriteten anser vara rimligt kan inneha en legitimerande effekt, dock är inte beslutet beroende av 

majoriteten och stoppas om en av de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet inte anser att 

Palestina kan bli medlem. Majoritetsargumentet används för att stärka Rysslands tes att Palestina 

hör hemma i FN. Desto fler stater som erkänner en enhet, desto troligare är det att enheten uppfattas 

som en stat, även om det inte har en reell påverkan på denna omröstning.  

De två följande argumenten framstår som både rimliga och troliga, ett medlemskap i FN tar inte 

bort vikten av att nå ett fredsavtal med Israel, utan det kan ses som en påminnelse om att konflikten 

fortfarande inte är nära en lösning. Deras ansökan till FN skall ses som ett komplement och det 

finns inget som här påvisar hur det är ett hot mot en uppgörelse mellan parterna.  

4.3.1 Summering 
Ryssland driver tesen att Palestina är en stat och därmed bör röstas in i FN.  

Argumenten: 

1. Det är upp till det palestinska folket att bestämma över sin framtid. 

2. Bosättningarna är ett större hot mot ett fredsavtal än att Palestina blir medlem i FN. 

3. Palestina uppfyller alla krav i FN stadgan och bör därmed kunna bli fullständig medlem. 

4. Beslutet om Palestinas medlemskap skall fattas i enighet med erkända normer och principer för 

ett medlemskap och inget annat. 

5. De konsekvenser ett medlemskap i FN kan få är upp till Palestina själva att kalkylera med.  

6. Ett medlemskap i FN försvårar inte fredsförhandlingarna med Israel. 

7. Majoriteten av FN:s medlemsländer är beredda att rösta in dem. 

Rysslands slutsats: Palestinas ansökan är därmed logisk och legitim och bör godkännas.  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4.4 USA:s argumentation om Palestina 

USA driver tesen att Palestina inte är en stat och bör därmed inte röstas in som fullständig medlem i 

FN. 

Det framgår i citaten ovan att USA anser att Palestina har en regering. Med hänvisningar till att 

ledarskapet i Palestina är i en position där de kan hindra ett fredsavtal, bör de även ses som att de 

innehar befogenhet att ingå ett fredsavtal eller ingå andra avtal för den delen. Det är därmed rimligt 

att utläsa att USA anser att den palestinska regeringen innehar möjligheten att bestämma över det 

territorium som de administrerar. 

Det tredje citatet 3m benämner ”Palestinians” istället för ”Palestinian leaders” vilket kan ge upphov 

till tolkningen att Obama pratar om de palestinska folket istället för administrationen. Det framgår 
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USA om hänvisningar till Palestinas regering: 

Text från 19 May 2011, Barack Obama's speech on Middle East, Arab League 
1m. Citat: ”Palestinian leaders will not achieve peace or prosperity if Hamas insists on a path  
  of terror and rejection.”  

2m. Citat: ”the recent announcement of an agreement between Fatah and Hamas raises   
  profound and legitimate questions for Israel – how can one negotiate with a party   
  that has shown itself unwilling to recognize your right to exist. In the weeks and   
  months to come, Palestinian leaders will have to provide a credible answer to that   
  question.”  

3m. Citat: ”Palestinians will never realize their independence by denying the right of Israel to  
  exist.” 

Argument: 

A1: Palestinas regering kommer inte uppnå fred eller framgång om Hamas fortsätter att välja vägen 
av terror och avvisningar.  

A2: Det senaste tillkännagivandet där Hamas och Fatah har kommit fram till en överenskommelse 
leder till  grundliga och legitima frågor för Israel. Hur skall Israel kunna förhandla med en part som 
inte erkänner deras rätt att existera. Detta är frågor som Palestinas regering måste besvara och ge ett 
trovärdigt svar på.  

A3: Palestina kommer aldrig förverkliga sin självständighet om  de förnekar Israel rätten att 
existera. 



dock i kontexten i talet att detta uttalade syftar tillbaka till regeringen istället för folket, och skall 

därmed enligt min bedömning placeras in i denna ruta. Det är ett intressant citat och har ett 

underliggande hot, att Palestina aldrig kommer erkännas som självständigt om de förnekar Israel 

rätten att existera. Detta trots att Israel är en etablerad stat som varit inröstad i FN sedan 1949, 

medan Palestina själva inte har erkänts alls i samma utsträckning och är än idag inte medlem i FN. 

Att Hamas inte erkänner Israel som stat kan självfallet få konsekvenser för fredsförhandlingarna, 

framförallt när de styr en större del av det palestinska området, men om detta skall vara ett 

argument för att andra stater inte skall erkänna Palestina som stat är inte lika självklart.  

  

Obama anser att Hamas ovilja att erkänna Israel som stat hindrar en möjlig fredsprocess och att den 

tillfälliga överenskommelsen mellan Hamas och Fatah är ett hot mot fortsatta förhandlingar. Frågan 

är om denna överenskommelse är rimlig att ha som grund för att neka ett inträdde i FN.  

Frågan om beviskraften i argumenten ovan tar avstamp i stycket ovanför, där argumenten kan 

bedömas som rimliga men frågan är hur relevanta de är i en diskussion om Palestina skall få ett 

medlemskap i FN eller inte. Självfallet kan en regering där Hamas ingår ses som ett hot mot Israel 

och Israel kan se det som ett skäl att inte återuppta förhandlingarna, men det säger inget om att 

Palestina inte kan bli medlem i FN på grund av det. Det finns ett flertal regeringar som styrs av 

organisationer eller partier som inte ses som demokratiska eller fredliga, men som fortfarande ses 

som stater och är med i FN. Argumentet att Palestina aldrig kommer bli självständigt om de 

förnekar Israel rätten att existera kan vara ett rimligt motkrav i en förhandling mellan två parter, 

men med tanke på att Israel redan är medlem i FN känns detta argument inte relevant i denna 

kontext.  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USA om Palestinas befolkning:  

Text från 19 May 2011, Barack Obama's speech on Middle East, Arab League 
1n. Citat: ”It is up to Israelis and Palestinians to take action. No peace can be imposed upon   
  them, nor can endless delay make the problem go away. /…/ a lasting peace will   
  involve two states for two peoples. Israel as a Jewish state and the homeland for   
  the Jewish people, and the state of Palestine as the homeland for the Palestinian   
  people; each state enjoying self-determination, mutual recognition, and peace.” 

2n.  Citat: ”The Palestinian people must have the right to govern themselves, and reach their   
  potential, in a sovereign and contiguous state.” 

Text från 21 September 2011 Full Transcript of Obama's Speech at UN General Assembly 
3n. Citat: ”We seek a future where Palestinians live in a sovereign state of their own, with no  
  limit to what they can achieve. Theres no question that the Palestinians have seen   
  that vision delayed for too long. It is precisely because we believe so strongly in   
  the aspirations of the Palestinian people that America has invested so much time   
  and so much effort in the building of a Palestinian state, and the negotiations that   
  can deliver a Palestinian state.”  

Text från 24 October 2011, Security Council Sixty-sixth year 6636th meeting, 
4n. Citat:”We [USA] urge all members of the Council and all Member States to unite to help  
  to create a positive climate for resuming negotiations. Ultimately, it is the Israelis   
  and the Palestinians who must live side by side. Only they can reach agreement on  
  the painful issues that divide them: borders and security; refugees and Jerusalem.” 

Argument:  
A1: För att få en långvarig fred måste israeliterna och palestinierna själva komma överens om en 
lösning som innefattar en stat för det judiska folket och en för det palestinska. Det är dessa båda 
folk som sedan måste erkänna varandras rätt till självbestämmande, rätten till en egen stat och 
fred. 

A2: Det palestinska folket måste ha rätt till självstyre för att nå sin potential som en suverän och 
angränsande stat. 

A3: I en framtid där det palestinska folket lever i en egen suverän stat, finns det inget de inte kan 
uppnå och det är en vision som har tagit för lång tid att realisera. Det amerikanska folket tror 
starkt på det palestinska folkets strävan och det är därför USA har investerat så mycket tid och 
kraft i byggandet av en palestinsk stat och i förhandlingar som kan leda till att detta förverkligas.  

A4:  USA uppmanar medlemmarna i säkerhetsrådet och alla medlemstater i FN att bidra till ett 
klimat där förhandlingarna mellan Israel och Palestina kan återupptas. Det är de som måste leva 
ihop och det är därmed de som måste komma fram till en lösning på problemen med gränser, 
säkerhet, flyktingfrågan och Jerusalem. 



Det framgår tydligt i citat 1n att Israel skall vara hemlandet för det judiska folket och att Palestina 

skall vara landet för det palestinska folket. Det finns två tydliga folkgrupper som är permanent 

bosatta i varsitt landområde som bör bli två självständiga stater. För att detta skall kunna uppnås 

måste dock de båda parterna komma överens sinsemellan. Obama lyfter i citat 2n att det palestinska 

folket har rätt till självstyre för att nå sin potential som en självständig stat. Han anser även i citat 3n 

att Palestina har väntat länge och att det har varit fördröjningar i processen för att de skall ses som 

en suverän stat. USA har därmed investerat mycket tid och kraft i förhandlingar mellan Israel-

Palestina och det framgår i citat 3n att det är deras investeringar som kommer leda fram till en 

långsiktig lösning. Det är förhandlingarna mellan Israel och Palestina som står i vägen för ett 

erkännande och inröstning i FN, argument som kommer analysers mer två rutor ner.  

Det råder inga tvivel om att det finns ett palestinskt folk och att USA anser att de på sikt har rätt till 

en egen stat, Palestina bör därmed anse uppfylla kravet om en bofast befolkning, en fråga som i 

fallet Palestina inte kan ses som en omstridd fråga. Det som är intressant är främst uttalandet att 

Palestina har rätten till självstyre men att det finns andra frågor som måste lösas först. Fyra 

återkommande problemområden i argumentationen är frågan om territorium, säkerhet, flyktingar 

och Jerusalem. Dessa frågor måste lösas av de som är berörda och boende i området och FN:s 

medlemsstater bör verka för ett bättre förhandlingsklimat (citat 4n). 

Argumenten ovan är svårbedömda, då dessa inte tydligt argumenterar för varför Palestina inte kan 

röstas in i FN. Samtliga argument kan tolkas som att de talar för ett medlemskap. Det finns inget 

som säger att säkerhetsrådet och övriga medlemmar inte kan bidra till ett klimat som leder till 

förhandlingar och samtidigt rösta in Palestina. USA argumenterar här snarare för att Palestina har 

rätten att ses som en stat, bara inte riktigt än. Denna argumentation blir inte rimlig, då en enhet 

antingen uppfyller kraven att ses som en stat eller inte. I detta fall menar USA att de bör ses som en 

stat men de skall samtidigt inte röstas in i FN. Det blir andra yttre faktorer som fredsavtalet som står 

i vägen för deras medlemskap.  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USA om Palestinas territorium: 

Text från 19 May 2011, Barack Obama's speech on Middle East, Arab League 
1o. Citat: ”the core issues of the conflict must be negotiated, the basis of those negotiations is  
  clear: a viable Palestine, and a secure Israel. The United States believes that   
  negotiations should result in two states, with permanent Palestinian borders with Israel,  
  Jordan, and Egypt, and permanent Israeli borders with Palestine.”  

2o. Citat: ”The borders of Israel and Palestine should be based on the 1967 lines with mutually  
  agreed swaps, so that secure and recognized borders are established for both states.”  

3o. Citat: ”Palestinians should know the territorial outlines of their state; Israelis should know  
  that their basic security concerns will be met.” 

Text från 24 October 2011, Security Council Sixty-sixth year 6636th meeting 
3o.  Citat: ”The fate of existing settlements is one that must be dealt with by the parties along with  
  other permanent status issues, including the status of Jerusalem.” 
  
4o. Citat: ”But moving forward now on the basis of territory and security provides a foundation to  
  resolve those two issues in a way that is just and fair, and that respects the rights and  
  aspirations of Israelis and Palestinians.” 

5o. Citat: ”Recognizing that negotiations need to begin with the issues of territory and security  
  does not mean that it will be easy to come back to the table.”  

Argument: 
A1: Kärnproblemet i konflikten mellan Israel och Palestina måste förhandlas först, med utgångspunkt i 
ett livskraftigt Palestina och ett säkert Israel. USAs ståndpunkt är att förhandlingarna skall leda fram till 
två stater med fastslagna gränser mot grannländerna. 

A2: Gränserna mellan Israel och Palestina bör baseras på 1967 års gränser med ömsesidigt utbyte för 
att säkra och erkända gränser kan etableras för de båda staterna. 

A3: Palestina har rätt att ha fastslagna gränser och Israel skall känna sig säkert. 

A4: Bosättningarna måste hanteras  och lösas av parterna, detsamma gäller frågan om Jerusalem.  

A5: För att komma framåt måste främst två frågor lösas, frågan om territorium och säkerhet, men att 
enbart erkänna att dessa två frågor är de som behöver börjas med kommer inte leda till att 
förhandlingarna är lätta att återuppta.   



Argumenten visar att gränser och andra problem med territoriet bör lösas mellan Israel och 

Palestina genom förhandlingar. De fyra kärnproblemen måste vara grunden för förhandlingarna där 

USA har en tydlig bild för hur slutresultatet skall se ut. Enligt USA bör förhandlingarna mynna ut i 

en två-stats lösning där Palestina skall existera inom etablerade gränser och Israel som stat skall 

vara säker. Obama har en tydlig syn på var gränserna skall gå, att territoriet skall utgå från 1967 års 

gränser, samma gräns som Palestina använde sig av i sin ansökan till FN.  

Bosättningarna är även de frågor som måste hanteras av parterna för att kunna komma fram till en 

permanent lösning. Frågorna som måste lösas är enkla att identifiera men det gör inte att det blir 

enkelt att återuppta förhandlingarna parterna emellan. Premissen för dessa argument är att parterna 

både kan och vill återuppta förhandlingarna och att det ligger på Palestina att inte ansöka om 

medlemskap innan grundproblemen i konflikten med Israel är lösta. 

Det är uppenbart att de krav USA ställer på både Israel och Palestina är rimliga, båda förtjänar 

säkerhet och att veta var deras landgränser går. Återigen blir frågan snarare hur relevant denna 

argumentation är när diskussionen inte rör huruvida de båda staterna bör förhandla med varandra 

för att komma fram till en lösning. Frågan gäller varför Palestina inte kan röstas in i FN. Självfallet 

bör FN samtidigt verka för ett klimat där förhandling mellan parterna gynnas, men om en stat inte 

kan vara med i FN enbart utifrån att det saknas avtal med den stat som de är i konflikt med, så är det 

många fler stater som inte kan vara medlemmar i FN.  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USA om medlemskap i FN som hinder mot fredsavtal mellan Israel-Palestina:  

Text från 21 September 2011 Full Transcript of Obama's Speech at UN General Assembly 
1p. Citat:”One year ago, I stood at this podium and I called for an independent Palestine.  
  I believed then, and I believe now, that the Palestinian people deserve a state of  
  their own. But what I also said is that a genuine peace can only be realized  
  between the Israelis and the Palestinians themselves. One year later, despite  
  extensive efforts by America and others, the parties have not bridged their   
  differences.” 

2p. Citat: ”The Jewish people have forged a successful state in their historic homeland.  
  Israel deserves recognition. It deserves normal relations with its neighbors.  
  And friends of the Palestinians do them no favors by ignoring this truth, just as  
  friends of Israel must recognize the need to pursue a two-state solution with a  
  secure Israel next to an independent Palestine. That is the truth -- each side has  
  legitimate aspirations -- and thats part of what makes peace so hard.” 

3p. Citat: ”The measure of our actions must always be whether they advance the right of  
  Israeli and Palestinian children to live lives of peace and security and dignity  
  and opportunity. And we will only succeed in that effort if we can encourage  
  the parties to sit down, to listen to each other, and to understand each others  
  hopes and each others fears. ” 

Text från 24 October 2011, Security Council Sixty-sixth year 6636th meeting 
4p. Citat: ”We [USA] have been very clear that we believe Palestinian efforts to seek   
  Member State status at the United Nations will not advance the peace process,  
  but rather will complicate, delay and perhaps derail prospects for a negotiated  
  settlement. Therefore, we have consistently opposed such unilateral initiatives.  
  We will continue, at the same time, to exert every effort to bring the parties  
  back to the negotiating table.” 

Argument: 
A1: Obama uttalade sig ett år tidigare att palestinierna förtjänar en stat, men det behövs en 
verklig fred som enbart kan lösas mellan Israel och Palestina. Detta har under året inte lösts 
och det behöver lösas innan Palestina kan röstas in i FN. 

A2: Israel förtjänar att ha normala relationer med sina grannar och förtjänar ett erkännande, 
vänner till Palestina gör dem inga tjänster genom att neka Israel detta. På samma sätt måste 
Israels vänner arbeta för en två-stats lösning.  

A3: Sanningen är att båda sidor har legitima anspråk och det är det som gör freden svår att nå. 



  

I citat 1p säger Obama att Palestina förtjänar en egen stat, en åsiktsyttring han framfört redan ett år 

tidigare. Denna självständighet är dock villkorad, där vissa frågor måste lösas av de båda parterna  

före ett erkännande från USA. Under det året som gått har de trots insatser ifrån USA och andra inte 

kommit tillräckligt långt i processen och kan därmed inte röstas in i FN. 

I citat 2p utrycker Obama att freden är svår att nå då båda parter har legitima anspråk. Israel 

förtjänar att ha ett normalt förhållande till sina grannar och leva i säkerhet, på samma sätt som 

Palestina förtjänar att vara självständigt med fastslagna gränser. Det efterföljande citatet (3p) menar 

på att måttstocken för vad och hur det internationella samfundets skall agera måste vara om deras 

agerande leder till att israeliska och palestinska barn kommer kunna leva i fred, med säkerhet, 

värdighet och med möjligheter. Detta är inte något som USA menar på att man uppnår genom att 

rösta in Palestina i FN, utan parterna borde sitta ner och förhandla istället.  

De båda citaten 2p och 3p omnämner det palestinska folket och hade därmed kunnat lyftas i 

befolkningskategorin men då båda citaten utrycker delargument som också rör 

fredsförhandlingarna, anser jag att de tillför mer i denna kategori. 

USA anser att Palestinas förfrågan till FN inte för fredsprocessen framåt, vilket för USA är det 

centrala. Genom att de anser att det är bättre om parterna återupptar förhandlingarna bör FN:s 

medlemmar inte rösta in Palestina. Premissen för detta är att en inröstning av Palestina skulle vara 

ett hot mot fredsförhandlingarna och inte ett komplement. 
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Forts på ovan ruta: 

A4: Måttstocken för vårt agerande måste vara om våra aktioner leder till att barn i Israel och 
Palestina kommer närmare en framtid med fred och säkerhet med värdighet och möjligheter. 
Detta kommer enbart ske om vi kan få båda sidor att sitta ner och prata med varandra och 
förstå varandras hopp och farhågor. (Egen anmärkning: I detta sammanhang måste vi ses som 
det internationella samfundet) 

A5: USA anser inte att en medlemskap i FN för Palestina skulle föra fredsprocessen framåt och 
de bör därmed inte röstas in. 



  
Då diskussionen rör ett eventuellt inröstande av Palestina till FN, är citaten rörande FN som 

organisation relevant att lyfta upp i en egen kategori. USA presenterar argumenten att fred inte 

uppnås genom uttalanden i FN eller genom resolutioner, utan att det är hårt arbete som måste göras 

av människorna på plats. Detta då det i slutändan är israeliter och palestinier som måste kunna leva 

sida vid sida.  

Citat 3q påvisar att USA ser Palestinas ansökan att bli medlem i FN som en enbart symbolisk gest 

som isolerar Israel utan att leda till att de får en självständig stat. Detta är ett av argumenten till 

varför Palestina inte skall röstas in, för det har enligt USA bara negativa effekter på 

fredsförhandlingarna och leder inte till att Palestina kommer närmare att bli en egen stat. FN, en 

organisation som grundades för att ta hänsyn till den enskilda personens värdighet, bör erkänna den 

verklighet palestinier och israeliter lever i. Detta istället för att rösta in Palestina som medlemsstat. 
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USA om FN:s roll i frågan om en palestinsk stat: 

Text från 21 September 2011 Full Transcript of Obama’s Speech at UN General Assembly 
1q. Citat:”Peace is hard work. Peace will not come through statements and resolutions at the   
  United Nations -- if it were that easy, it would have been accomplished by now.   
  Ultimately, it is the Israelis and the Palestinians who must live side by side.” 

2q. Citat:”[the UN was] founded, as it was, out of the ashes of war and genocide, dedicated, as it  
  is, to the dignity of every single person -- must recognize the reality that is lived by  
  both the Palestinians and the Israelis.”  
  
Text från 24 October 2011, Security Council Sixty-sixth year 6636th meeting,  
3q. Citat:”For the Palestinians, efforts to delegitimize Israel will end in failure. Symbolic actions  
  to isolate Israel at the United Nations in September won't create an independent   
  state.”  

Argument: 
A1: Att få fred är hårt arbete som inte kommer via resolutioner eller yttranden från FN, utan det är 
Israel och Palestina som måste leva sida vid sida. 

A2: FN grundades ur askan av krig och folkmord för att ta hänsyn till den enskilda personens 
värdighet och måste erkänna den verklighet som israeliter och palestinier lever i.    

A3: Symboliska aktioner som att isolera Israel i FN i samband med omröstningen om Palestinas 
medlemskap kommer inte skapa en självständig stat. 



Är det verkligen en motsättning mellan hårt arbete på plats och uttalanden av FN? Självfallet är det 

parterna som måste komma överens, som i alla konflikter. Det är palestinier och israeliter som 

måste leva tillsammans vilket de redan gör, även innan ett fredsavtal är slutet och innan gränser 

mellan de båda enheterna är fastslagna. Det är inte fel att sätta välbefinnandet av barnen i området 

som måttstock för det internationella samfundets agerande, men det är inte troligt att de har fått en 

bättre tillvaro av att Palestina inte erkänts som stat.  

4.4.1 Summering 
USA har inte erkänt Palestina som stat och anser inte att de kan röstas in i FN. 

Argumenten: 

1. Palestinas regering måste först acceptera Israels rätt att existera och Hamas måste sluta med sin 

våldsanvändning.  

2.  Palestina har rätt till självständighet men kärnproblemen i konflikten måste lösas först. 

3. FN:s medlemsstater bör verka för att förbättra förhandlingsklimatet istället för att rösta in 

Palestina. 

4. Fredsprocessen förs inte framåt om Palestina blir medlem i FN och deras ansökan bör därmed 

inte accepteras. 

USA:s slutsats: Palestina bör därmed inte röstas in i FN innan ett fredsavtal är på plats.  
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5. Resultat och diskussion  
Här följer en genomgång av resultatet från analysen utifrån frågeställningarna. De två första 

frågeställningarna presenteras och den tredje och sista frågan om likheter och skillnader, framgår 

under respektive del. Denna del kommer börja med att utgå ifrån första frågeställningen: hur 

förhåller sig USA:s och Rysslands argumentation till de etablerade kriterierna om vad som utgör en 

stat i fallen Kosovo och Palestina?  

De båda aktörerna använder sig delvis av de etablerade kriterierna för sitt erkännande. Det första 

kriteriet gällande huruvida det finns ett folk eller inte, är inte dominerande för varken Kosovo eller 

Palestina. Ryssland hänvisar enbart till den palestinska befolkningen i en kontext av att de har rätt 

till självbestämmande. I frågan om Kosovo omnämner Ryssland inte dem som ett folk, de omnämns 

enbart som etniciteter. Rysslands argumentation om befolkningen i Kosovos ställs i kontrast till 

USA, som hänvisar till folket i Kosovo som både har starka vänskapsband till det amerikanska 

folket och att de var ett folk som har en historisk rätt till landområdet. I USA:s argumentation om 

Palestina nämns palestinier som ett folk i kontexten att det är folken på plats (israeliter och 

palestinier) som måste komma överens och leva med varandra. USA säger även att det palestinska 

folket måste ha rätt till självstyre för att nå sin potential som en suverän och angränsande stat. De 

har alltså som folk rätt till en egen stat enligt USA.  

I det andra kriteriet gällande territorium finns större skillnader mellan USA:s och Rysslands 

argumentation om Kosovo. USA nämner inte ens kontroversen kring territoriet mellan Kosovo och 

Serbien. För Ryssland är dock hänvisningar till Serbiens suveränitet över territoriet ett av de 

starkaste argumenten till varför Kosovo inte kan erkännas som en stat. Den ryska argumentationen 

lägger vikt vid att redan internationellt erkända länders suveränitet trumfar nya enheters anspråk på 

självbestämmande. Den ryska sidan är per se inte emot Kosovo som stat, utan är emot att det sker 

utan större samråd med Serbien.  

I frågan om Palestinas territorium har USA och Ryssland en mer lik inställning. Båda ser Israels 

bosättningar som ett hot mot Palestinas existens och de båda aktörerna anser att en två-stats lösning 

är målet med förhandlingarna. Den stora skiljelinjen i frågan om Palestina är huruvida ett 

medlemskap i FN är ett komplement till förhandlingarna med Israel eller ett hot mot dessa. USA 

likställer Palestinas rätt till ett avgränsat territorium med Israels rätt att vara säkert, en fråga USA 
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anser skall lösas mellan de båda parterna. Den ryska argumentationen ser istället Israels 

bosättningar som det största hindret till fred och menar att Palestinas ansökan till FN är ett 

komplement till fortsatta förhandlingar.  

Det tredje kriteriet är om enheterna har en regering med maktmonopol. I frågan om Palestina är 

USA och Ryssland relativt överens, det vill säga, de anser båda att det finns en regering i Palestina. 

Den största skillnaden är att Ryssland erkände Palestina som stat redan 1988 medan USA ännu inte 

har erkänt, således ser Ryssland att Palestina lever upp till kraven för att ses som en stat. För USA 

måste Palestinas regering erkänna Israels rätt att existera, något som enligt USA inte görs så länge 

som Hamas fortsätter med sin terrorverksamhet. Ryssland nämner inte Hamas i sin argumentation 

utan tar upp Palestinas regering i en kontext av deras rätt till självbestämmande. Det är upp till 

Palestina om de vill kandidera till FN eller inte och de har rätten att fatta det beslutet själva.  

I fallet Kosovo skiljer sig synen på dess regering mellan USA och Ryssland, enligt USA har 

regeringen agerat moget och ansvarsfullt och utan våld, vilket ger dem rätt att ses som en stat med 

en legitim regering. Enligt Ryssland däremot är regeringen i Kosovo uppenbart inte legitim då de 

enligt Ryssland inte har rätt att utropa sig självständigt ifrån Serbien. Ryssland anser att erkännandet 

av Kosovo ökar risken för etniska spänningar i området och kan inte förstå hur andra länder kan se 

Kosovos självständighet som legitim.   

Sammanfattningsvis används de tre statskriterierna olika i de båda fallen. I fallet Palestina lägger 

USA tyngden på att det måste lösas av parterna på plats, medan de i fallet Kosovo inte ser 

konflikten med Serbien som ett problem för att erkänna Kosovo som stat. Annars hade det varit lika 

rimligt att problemen mellan Serbien-Kosovo skulle lösas parterna emellan innan ett formellt 

erkännande ifrån USA skulle kunna ges, vilket här inte var fallet. Ryssland lägger mer vikt på 

suveränitetsprincipen i frågan om Kosovo än vad USA gör. USA ser både kosovoalbaner och 

palestinier som två folk som förtjänar en stat (ett begrepp som diskuteras längre ner) men i 

slutändan är det enbart Kosovo som erkänns av USA som en stat, där det enbart är det 

kosovoalbanska folket som får en egen stat och palestinierna är kvar i ett mellanting.   

Denna del tar avstamp i frågeställning nummer två: vilka andra kriterier kan identifieras och var 

ligger tyngdpunkten för ett erkännande kontra ett icke-erkännande? I fallet Kosovo nämns en rad 

kriterier och faktorer utöver de tre etablerade som behandlas ovan. Det främsta och tydligaste 
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argumentet för USA att erkänna Kosovo var dess unikhet. Kosovo är en enhet som ingen annan, det 

har inte funnits en enhet tidigare och det kommer inte komma en enhet efter, som USA kommer 

erkänna på samma grunder. Genom att trycka på att Kosovo är unikt menar USA på att de förtjänar 

en unik lösning, en lösning som är ett bli erkänd som en egen stat. Dock kan alla fall ses som unika, 

då inga stater har samma historia, men USA anser här att Kosovo är så unikt att tidigare kriterier får 

ge vika för dess rätt till självständighet. USA lägger stor vikt vid hur de mänskliga rättigheterna 

tidigare inte respekterades när Milosevic styrde Serbien och hur detta bör vara ett skäl för 

självständigheten. De lade även stor vikt vid att de institutioner som byggts upp under den 

internationella administrationen sågs som demokratisk. Genom att respektera de mänskliga 

rättigheterna och vara demokratiska förtjänar Kosovo att bli en stat. Just ordet förtjänar i 

sammanhanget av statsbildningen är intressant. Det är ett ord som medvetet eller omedvetet inte 

specificerar vad en enhet skall göra för att förtjäna bli en stat. Det är upp till andra stater att göra 

bedömningen att enheten förtjänar självständighet. USA specificerar enbart vad de anser gör 

Kosovo unikt, men inte vad som gör att de förtjänar en stat. Detta resonemang hade lika gärna 

kunnat leda till en annan unik lösning som inte innebar självständighet för Kosovo. 

Ryssland motiverar sitt beslut att inte erkänna Kosovo utifrån de etablerade kriterierna som nämns 

ovan och motsätter sig synen på att unikhet skall ge enheter rätt till unika lösningar. Ryssland har 

synen att Kosovo blir ett prejudikat för andra fall, oavsett om USA vill detta eller inte och det går 

mot den syn som Ryssland har på statssuveränitet. 

För Palestina var det största hindret för att röstas in i FN och därmed erkännas som stat av USA, 

bristen på förhandling med Israel. Medlemskapet i FN används för att motivera Palestina att 

återuppta förhandlingarna. Ytterligare en skillnad till Kosovo, är att USA inte ansåg att konflikten 

med Serbien måsta lösas innan ett erkännande skulle kunna ges. I USA:s argumentation om Kosovo 

lyfts aspekten av respekt för de mänskliga rättigheterna, något som inte sker i fallet Palestina. 

Palestinierna får inte heller sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och det skulle med största 

sannolikhet underlätta deras situation om de officiellt erkändes som en stat och fick tillträdde till 

FN. I konflikten Israel-Palestina tror inte USA att uttalanden från FN eller resolutioner är en 

avgörande faktor, för att få till fred måste istället parterna på plats komma överens. Detta i kontrast 

till fallet Kosovo där USA lade tyngdpunkten på Ahtisaari-planen och dess förenlighet med 

resolution 1244.  
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Ryssland anser att Palestinas ansökan till FN är laglig och legitim och att den bör accepteras, de 

använder inga ytterligare skäl än de etablerade statskriterierna. De menar att de etablerade normerna 

och principerna för ett medlemskap i FN som skall användas. 

Sammanfattningsvis använder USA andra argument än de etablerade kriterierna för att motivera sitt 

erkännande av Kosovo och även sitt beslut att inte rösta in Palestina till FN. USA lägger vikt vid 

Kosovos unikhet och de tidigare brotten mot civilbefolkningen under Milosevics styre för att 

motivera sitt erkännande av Kosovo. Detta till skillnad mot fallet Palestina, som även de hade 

kunnat beskrivas som unikt, med en unik historia och en konflikt som har pågått under en lång tid. 

Det har skett och sker fortfarande brott mot de mänskliga rättigheterna i Palestina, men denna 

aspekt räcker inte för ett erkännande av Palestina som stat. USA säger vid upprepande tillfällen att 

palestinierna förtjänar en stat, men de erkänns inte som en sådan.  

Ryssland använder inte termen av att förtjäna eller inte förtjäna att ses som en stat, utan deras 

argumentation är mer koncentrerad till de etablerade kriterierna som behandlas ovan. Ryssland 

utgår ifrån om de anser att enheternas anspråk är legitima eller illegitima. 

Slutsatsen som kan dras i detta arbete är att det finns stora skillnader i vilka argument som används 

av USA och Ryssland om fallen Palestina och Kosovo. USA har en mer kontextbaserad 

argumentation och bedömningen varierar från fall till fall. De använder sig av känsloargument och 

vill övertyga läsaren eller åhöraren genom att appellera till dess känslor. Det som framgår är att 

kriterierna för vad som är en stat och vad som inte är en stat inte används konsekvent. Det är större 

fokus på inviduella faktorer, som att förtjäna en stat eller att villkora självständigheten till faktorer 

som inte rör statsbildande egentligen, som fredsavtal.  

Ryssland intar motsatt position med argument som är mer inriktade på logos. Deras argumentation i 

de båda fallen har en större fokus på de etablerade kriterierna. Ryssland vill måla upp bilden av sig 

själva som den förnuftiga parten och hänvisar i större utsträckning till internationell rätt än vad USA 

gör. I den ryska argumentationen saknas helt hänvisningar till mänskliga rättigheter eller inviduella 

faktorer i de båda fallen. Denna skillnad mellan USA och Ryssland kan även vara en skillnad i 

synen på erkännande som konstituerande eller deklaratoriskt, där USA lägger större tyngd på staters 

erkännande som legitimerande faktor än Ryssland.  
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